
 
 
 
 
 

                    

 

 

 

 

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

และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซึง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและเรืองอืน ๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภา

วิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม

ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้

ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผู ้ประกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาํ เ รืองเหล่านีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี 
 

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

อา้งถึงหมายเหตุ 4(ช) และ 8 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดังกล่าวอย่างไร 
 

บริษัทขายสินค้าแฟชันและอืนๆ ทีมีการเปลียนแปลง

ความนิยมในตวัสินคา้อย่างรวดเร็ว การมีสินคา้คงเหลือ

จํานวนมาก อาจส่งผลให้ไม่สามารถจําหน่ายสินค้า

ก่อนทีความนิยมหรือค วา มต้องการข องลูกค้า จะ

เปลียนแปลงไป  ทาํให้ต้นทุนของสินคา้คงเหลืออาจมี

มูลค่าสูงกว่า มูลค่ าสุทธิทีจะได้รับ  รวมถึงมีสินค้า

คงเหลือลา้สมยัได ้ดังนนั การประเมินมูลค่าของสินคา้

คงเหลือเกียวข้องกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการ

พิจารณาตงัค่าเผือสํารองสินคา้ลา้สมยัทีเพียงพอ เพือให้

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าได้อย่างเหมาะสม ดังนัน 

ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรืองดังกล่าวเป็นเรืองสําคัญในการ

ตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ทาํความเขา้ใจกระบวนการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ

โดยการสอบถามจากผูรั้บผิดชอบโดยตรงรวมถึง

การระบุและทดสอบระบบการควบคุมทีเกียวข้อง

กบัสินคา้คงเหลือ 

• สุ่มทดสอบรายการในรายงานอายุของสินค้าเพือ 

พิจารณาว่า มีการจดัประเภทในช่วงอายุทีเหมาะสม

โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากผูเ้ชียวชาญดา้นระบบ

สารสนเทศของเคพีเอม็จี 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการตังสํารอง

ค่ า เ ผือ สินค้า ล้า สมัย โดยตังข้อสง สัย เ กียว กับ  

ขอ้สมมติทีใช ้ ประเภทของสินคา้  และเปรียบเทียบ

กับข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตและสุ่มทดสอบ

รายละเอียดของรายการยอดคงเหลือและแผนการ

จาํหน่าย 

• พิจารณามูลค่าของสินคา้คงเหลือโดยเปรียบเทียบ

ราคาทุนกับราคาขายหักค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับ         

การขาย รวมถึงการสุ่มทดสอบกบัเอกสารทีเกียวขอ้ง 

และ 

• ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง 
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การวัดมูลค่าของเงนิลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

อา้งถึงหมายเหตุ 4(ง) และ 26 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดังกล่าวอย่างไร 
 

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 

มาถือปฏิบัติเมือวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานฉบับ

ใหม่นีกําหนดให้กลุ่มบริษัทวัดมูลค่า เงินลงทุนใน 

ตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนของ

บริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเ์ป็นเงิน

ลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินทีกาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

เหล่านีตอ้งใชโ้มเดลในการวดัมูลค่า โมเดลการวดัมูลค่า

มีการใชข้อ้มูลหลายปัจจยัทีไม่สามารถสังเกตไดเ้ป็นผล

ให้มีความไม่แน่นอนสูงในการประมาณการ การใช้

โมเดลการวดัมูลค่าและขอ้สมมติฐานทีแตกต่างกนัให้ผล

การประมาณการมูลค่ายุติธรรมทีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญั 

 

เนืองจากเกียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจอย่างมากและมี

ผ ล ก ร ะ ท บต่ อ ง บ ก า ร เ งิ นข อ ง ก ลุ่ ม บริ ษัท อ ย่ า ง มี

สาระสําคัญ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรืองดังกล่าวเป็นเรือง

สาํคญัในการตรวจสอบ 

 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ทาํความเขา้ใจกระบวนการในการวดัมูลค่าของเงิน

ลงทุน ซึงรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ

เทคนิคทีใชใ้นการประเมินมูลค่า และขอ้มูลทีใชใ้น

การคาํนวณ 

 ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติหลกัทีใช้ใน

การประเมินมูลค่าโดยเปรียบเทียบกับข้อ มูล

อุตสาหกรรมทีเผยแพร่ภายนอก และพิจารณาว่าขอ้

สมมติฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพตลาดใน

ปัจจุบนัหรือไม่ 

 สุ่มทดสอบเงินลงทุน โดยร่วมกบัผูเ้ชียวชาญด้าน 

การวัดมูลค่าของเคพีเอ็มจีเพือช่วยเหลือในการ

ประเมินเทคนิคทีใช้ในการประเมินมูลค่า และ

ความเหมาะสมของค่าตัวแปรทางการเงินทีเป็น

ตวักาํหนดอตัราคิดลดและ 

 ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง 
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การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท ี16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบัติเป็นครังแรก 

อา้งถึงหมายเหตุ 4(ฐ) และ 14 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดังกล่าวอย่างไร 
 

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าหลายฉบับซึงส่วนใหญ่เป็น 

การเช่าร้านสาขา การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที 16 (TFRS 16) เป็นครังแรก ทาํให้

กลุ่มบริษทัตอ้งพิจารณาสัญญาทงัหมดว่าเขา้เงือนไขการ

เป็นสัญญาเช่าหรือไม่ ซึงผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มูล

เป็นจํานวนมากเพือพิจารณาว่าสัญญาใดเข้าข่ายเป็น

สัญญาเช่า และการพิจารณาเงือนไขในสัญญาเกียวกับ

ระยะเวลาในการเช่า อตัราคิดลด สิทธิการต่ออายุสัญญา 

องคป์ระกอบของสัญญาทีไม่เขา้เงือนไขการเช่า เป็นตน้ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิ

การใช้จํานวน 383.93 ล้านบาท และ 381.88 ล้านบาท 

และหนีสินตามสัญญาเช่าจาํนวน 400.66 ล้านบาท และ

398.40 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ

แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั 

 

กลุ่มบริษทัเลือกทีจะปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 เป็นผลให้กลุ่มบริษัทบันทึก

สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนีสินตามสัญญาเช่าใน

จาํนวนเงินทีมีสาระสาํคญั 

 

เนืองจากเกียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจอย่างมากและมี

ผ ล ก ร ะ ท บต่ อ ง บ ก า ร เ งิ นข อ ง ก ลุ่ ม บริ ษัท อ ย่ า ง มี

สาระสําคัญ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรืองดังกล่าวเป็นเรือง

สาํคญัในการตรวจสอบ 

 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ทาํความเขา้ใจนโยบายของกลุ่มบริษทั กระบวนการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล กระบวนการและการควบคุม

เกียวกับการระบุสัญญาเช่า  และการพิจารณา

เงือนไขในสัญญาเช่า  

 นํารายละเอียดสินทรัพย์สิทธิการใช้ หนีสินตาม

สัญญาเช่าทีจัดทาํโดยกลุ่มบริษัท เพือสุ่มทดสอบ

รายการเช่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าทีรับรู้กบัขอ้มูลที

รวบรวมได้เกียวกับการเช่า และประเมินความ

เหมาะสมของการประมาณอายุสัญญาเช่าทีใช้และ

การคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหนีสิน

ตามสัญญาเช่า 

 ทดสอบการกระทบยอดกบัภาระผูกพนัตามสัญญา

เ ช่าดํา เ นินงานทีกลุ่ มบริษัทได้ เ ปิด เผยไ ว้ใ น 

งบการเงินปีก่อน และประเมินสัญญาบริการหลกัว่า

เขา้ข่ายการเป็นสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ 

 ทดสอบการคาํนวณรายการปรับปรุงเกียวกับการ

ปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครังแรกและ 

 ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง 
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การรับรู้รายได้จากการฝากขาย 

อา้งถึงหมายเหตุ 4(ถ) และ 20 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืองดังกล่าวอย่างไร 
 

บริษัทเป็นผู ้นําในการจัดจําหน่ายสินค้าแฟชันโดยมี

ห้างสรรพสินค้าเป็นช่องทางหลักและช่องทางร้านคา้

ต่างๆ เป็นช่องทางรอง 

 

ในการขายสินคา้ฝากขาย การควบคุมสินคา้จะยงัไม่ถูก

ส่งผ่านไปให้กับผู ้จัดจําหน่ายของกิจการ ณ จุดทีมี 

การส่งมอบ รายได้จากการขายไม่สามารถรับรู้จนกว่า

การควบคุมสินคา้จะถูกส่งผ่านไปยงัผูบ้ริโภค ขอ้ตกลง

อาจกาํหนดเงือนไขวา่  บริษทัสามารถควบคุมสินคา้หรือ

ให้ส่งมอบต่อไปยงัผู ้บริโภค และผู ้รับฝากขายจะจ่าย

ชําระค่าสินค้าเ มือสินค้า ถูกขายให้ผู ้บริโภค ดังนัน

ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรืองดังกล่าวเป็นเรืองสําคัญในการ

ตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง  
 

 ทําความเข้าใจและประเมินการออกแบบและ

ทดสอบความมีประสิทธิผลของกระบวนการและ

การควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการฝากขาย 

 สุ่มทดสอบเอกสารของรายการขายสุทธิจาก

รายการทียงัไม่ได้ส่งมอบไปให้ผูบ้ริโภค 

 สุ่มทดสอบตัวอย่างของรายการในสมุดรายวัน

ทวัไป ทีถูกบนัทึกไปยงับญัชีรายได ้เพือพิจารณา

ถึงความเป็นไปไดข้องรายการขายทีผิดปกติ 

 การกระทบยอดระหว่างขอ้มูลทีถูกนาํเขา้กบัขอ้มูล

ในระบบสารสนเทศโดยไดรั้บความช่วยเหลือจาก

เจา้หน้าทีทีมีความเชียวชาญดา้นระบบสารสนเทศ

ของเคพีเอม็จี 

 เปรียบเทียบรายไดต้ามรายงานทีแบ่งตามกลุ่มของ

ผลิตภณัฑใ์นระหว่างงวดปัจจุบนักบัรายไดข้องงวด

ก่อน เพอืพิจารณาความผิดปกติและ 

 ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้ง 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ซึงอธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัและบริษทัจากการนาํนโยบาย

การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 และหมายเหตุงบการเงินขอ้ 5 ซึงอธิบายถึงผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั แผนการจดัการของฝ่ายบริหารเกียวกบัเรือง

ดังกล่าว รวมถึงการนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 มาถือปฏิบติัในงบการเงินสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ทงันีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลียนแปลงไปเนืองจากเรืองนี  

 

ข้อมูลอืน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนนั ซึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

 

ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้       

ความเชือมนัต่อขอ้มูลอืน  

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน             

ขอ้มูลอืนตามทีระบุขา้งตน้เมือจัดทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูล    ที

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้

ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลและขอให้ทาํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกตอ้งตามที

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
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ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือ               หยุด

ดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองตอ่ไปได ้

 

ผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านี 

  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยยีงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ              

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์                   

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสียงทีไม่พบข้อมูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึงเป็นผล                     

มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากข้อผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกับการสมรู้ร่วมคิด                  

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั 
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 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้า

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบ

บญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง  

 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง                   

การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่างๆทีสําคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีได้วางแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามี

เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรืองทีสือสารกับผูมี้หน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญทีสุดในการตรวจสอบ                 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าว หรือ

ในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

การสือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

(เอกสิทธิ ชูธรรมสถิตย)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4195 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

19 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

 



งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,795,163,197 1,113,700,825 1,780,973,190 1,095,120,351 

เงินลงทุนชวัคราว 576,541,068 806,882,408 576,541,068 806,882,408 

ลูกหนีการคา้  6, 26 1,083,001,665 1,415,823,425 1,076,076,313 1,396,405,968 

ลูกหนีอืน 6 260,005,756 139,593,469 260,312,255 139,686,369 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 57,500,000 57,500,000 176,000,000 181,500,000 

สินคา้คงเหลือ  8 2,999,778,863 3,658,212,900 2,986,326,711 3,644,478,380 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 9 98,050,788 110,515,073 -                       -                       

ภาษีขายของสินคา้ทียงัไม่ถือเป็นการขาย 236,003,153 307,839,892 236,003,153 307,839,892 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 26,176,824 37,224,689 22,741,621 32,604,599 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,132,221,314 7,647,292,681 7,114,974,311 7,604,517,967 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัใน

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

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอนื 3, 26 19,686,554,095   10,910,520,085   19,686,554,095   10,910,520,085   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 892,238,287 935,929,895 707,226,870 707,322,963 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                       -                       26,449,222 39,441,952 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 3,550,000            -                       3,550,000            -                       

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 1,129,446,666 927,692,802 1,193,790,523 993,349,958 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 2,662,658,666 2,870,697,068 2,592,704,896 2,794,957,235 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3, 14 383,926,579 -                       381,876,828 -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอนื 15 90,849,724          100,051,633        83,311,907          92,118,330          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื  16 243,409,608 249,695,033 239,937,939 242,560,410 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 25,095,582,464 15,997,535,355 24,915,402,280 15,780,270,933 

รวมสินทรัพย์ 32,227,803,778 23,644,828,036 32,030,376,591 23,384,788,900 

(บาท)

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 17 31,050,161 37,680,164 -                       -                       

เจา้หนีการคา้ 6 1,005,406,946 1,328,033,637 986,474,855 1,303,870,391 

เจา้หนีอืน 6 410,636,540 528,099,086 404,542,667        515,379,784        

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 3, 6, 26 194,894,025 -                       193,823,801        -                       

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 6 22,000,000 10,000,000 -                       -                       

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ทีถึงกาํหนดรับรู้

   ภายในหนึงปี 6,662,408 -                       6,662,408 -                       

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,670,650,080 1,903,812,887 1,591,503,731 1,819,250,175 

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า 3, 14, 26 205,761,446 -                       204,580,782 -                       

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 2,452,848,824 672,275,178 2,450,507,497 669,893,624 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 553,591,652 562,105,926 523,768,188 530,963,024 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 191,274,984 -                       191,274,984 -                       

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 36,916,353 36,946,734 35,263,437 35,708,910 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,440,393,259 1,271,327,838 3,405,394,888 1,236,565,558 

รวมหนีสิน 5,111,043,339 3,175,140,725 4,996,898,619 3,055,815,733 

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามญัจาํนวน 500 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้  

    (หุ้นสามญัจาํนวน 291 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 290,633,730 290,633,730 290,633,730 290,633,730 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,487,143,830 1,487,143,830 1,487,143,830 1,487,143,830 

   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซือคืน 51,433,146 51,433,146 51,433,146 51,433,146 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 

      สาํรองทวัไป 19 2,030,721,100 1,961,196,666 2,030,721,100 1,961,196,666 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,498,629,208 11,318,201,899 11,401,641,244 11,169,975,496 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้ 11,719,604,678 5,315,787,967 11,721,904,922 5,318,590,299 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 27,128,165,692 20,474,397,238 27,033,477,972 20,328,973,167 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (11,405,253) (4,709,927) -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,116,760,439 20,469,687,311 27,033,477,972 20,328,973,167 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 32,227,803,778 23,644,828,036 32,030,376,591 23,384,788,900 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 20 7,809,024,222 11,309,214,280 7,624,325,299 11,048,058,101 

ตน้ทุนขาย 8, 22 5,489,383,328 7,568,023,010 5,367,211,080 7,433,499,338 

กาํไรขันต้น 2,319,640,894 3,741,191,270 2,257,114,219 3,614,558,763 

รายได้อนื

เงินปันผลรับ 343,451,334 531,071,210 358,399,717 570,780,051 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 10,266,488 157,239,117 9,876,563          157,009,212      

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผอืขาย -                    -                    

รายไดอื้น 166,336,551 280,494,193 181,832,675 311,699,878 

รวมรายได้อืน 520,054,373 968,804,520 550,108,955 1,039,489,141 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,839,695,267 4,709,995,790 2,807,223,174 4,654,047,904 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 22 1,420,330,323 2,488,425,065 1,413,944,035 2,485,956,487 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 1,306,043,538 1,468,979,720 1,251,484,982 1,416,971,798 

รวมค่าใช้จ่าย 2,726,373,861 3,957,404,785 2,665,429,017 3,902,928,285 

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 113,321,406      752,591,005      141,794,157      751,119,619      

ตน้ทุนทางการเงิน 87,178,276 2,315,455 84,378,515        -                    

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 10 (29,709,392) 25,039,094 -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (3,566,262) 775,314,644 57,415,642 751,119,619 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 23 55,757,406 56,275,535 55,535,799 55,875,287 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (59,323,668) 719,039,109 1,879,843 695,244,332 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 3,501,225 (6,063,839) -                    -                    

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 26 -                    (212,901,898) -                    (212,901,898)

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 23 -                    42,580,380 -                    42,580,380 

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั 3,501,225 (176,385,357) -                    (170,321,518)

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 26 127,057,411 -                    127,057,411 -                    

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

    ทีกาํหนด 18 -                    40,841,202 -                    36,875,832 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนของบริษทัร่วมตาม

   วิธีส่วนไดเ้สีย 1,087,395 -                    -                    -                    

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 23 (25,208,047) (7,375,166) (25,208,047) (7,375,166)

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั 102,936,759      33,466,036        101,849,364      29,500,666        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับปี-สุทธิจากภาษี 106,437,984 (142,919,321) 101,849,364 (140,820,852)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 47,114,316 576,119,788 103,729,207 554,423,480 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (52,358,596) 725,196,331 1,879,843 695,244,332 

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (6,965,072) (6,157,222) -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (59,323,668) 719,039,109 1,879,843 695,244,332 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 52,992,856 585,099,493 103,729,207 554,423,480 

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (5,878,540) (8,979,705) -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี 47,114,316 576,119,788 103,729,207 554,423,480 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน  (บาท) 24 (0.18) 2.50 0.01 2.39 

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่ง

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ทุนเรือนหุ้น สาํรอง ของบริษทัร่วม รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า การวดัมูลค่า ทีใชว้ิธี อืนของส่วนของ ผูถื้อหุ้นของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือคืน ตามกฎหมาย สาํรองทวัไป จดัสรร งบการเงิน เงินลงทุนเผอืขาย ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 290,633,730     1,487,143,830  51,433,146       50,000,000       1,869,149,212       11,003,253,799     (97,085)             5,488,911,817       536,109            5,489,350,841       20,240,964,558     4,269,778         20,245,234,336     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 25 -                   -                   -                   -                   -                        (351,666,813)        -                   -                        -                   -                        (351,666,813)        -                   (351,666,813)        

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   -                   -                        (351,666,813)        -                   -                        -                   -                        (351,666,813)        -                   (351,666,813)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

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

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

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

โอนไปสาํรองทวัไป -                   -                   -                   -                   92,047,454           (92,047,454)          -                   -                        -                   -                        -                        -                   -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 290,633,730     1,487,143,830  51,433,146       50,000,000       1,961,196,666       11,318,201,899     (3,338,441)        5,318,590,299       536,109            5,315,787,967       20,474,397,238     (4,709,927)        20,469,687,311     

(บาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้นกาํไรสะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่ง

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน

ทุนเรือนหุ้น สาํรอง สาํรอง ของบริษทัร่วม รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า การเปลียนแปลง ทใีชว้ิธี อืนของส่วนของ ผูถื้อหุ้นของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือคืน ตามกฎหมาย สาํรองทวัไป จดัสรร งบการเงิน ในมูลค่ายติุธรรม ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 

ตามทรีายงานในปีก่อน 290,633,730     1,487,143,830  51,433,146       50,000,000       1,961,196,666       11,318,201,899     (3,338,441)        5,318,590,299       536,109            5,315,787,967       20,474,397,238     (4,709,927)        20,469,687,311     

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                   -                   -                   -                   -                        500,076,867          -                   6,304,142,342       -                   6,304,142,342       6,804,219,209       -                   6,804,219,209       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 290,633,730     1,487,143,830  51,433,146       50,000,000       1,961,196,666       11,818,278,766     (3,338,441)        11,622,732,641     536,109            11,619,930,309     27,278,616,447     (4,709,927)        27,273,906,520     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 25 -                   -                   -                   -                   -                        (203,443,611)        -                   -                        -                   -                        (203,443,611)        -                   (203,443,611)        

   ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่อาํนาจควบคุมของ

      บริษทัยอ่ยลดลงจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                   -                        -                   -                        -                        (816,786)           (816,786)               

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   -                   -                        (203,443,611)        -                   -                        -                   -                        (203,443,611)        (816,786)           (204,260,397)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   -                        (52,358,596)          -                   -                        -                   -                        (52,358,596)          (6,965,072)        (59,323,668)          

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                   -                   -                   -                   -                        -                        2,414,693         101,849,364          1,087,395         105,351,452          105,351,452          1,086,532         106,437,984          

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                   -                   -                        (52,358,596)          2,414,693         101,849,364          1,087,395         105,351,452          52,992,856           (5,878,540)        47,114,316           

โอนไปสาํรองทวัไป -                   -                   -                   -                   69,524,434           (69,524,434)          -                   -                        -                   -                        -                        -                   -                        

โอนไปกาํไรสะสม -                   -                   -                   -                   -                        5,677,083             -                   (5,677,083)            -                   (5,677,083)            -                        -                   -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 290,633,730     1,487,143,830  51,433,146       50,000,000       2,030,721,100       11,498,629,208     (923,748)           11,718,904,922     1,623,504         11,719,604,678     27,128,165,692     (11,405,253)      27,116,760,439     

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(บาท)

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

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง การวดัมูลคา่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ หุน้ทุนซือคืน ตามกฎหมาย สาํรองทวัไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 -                       -                       -                       -                       -                       (351,666,813)       -                        (351,666,813)       

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                       -                       -                       -                       -                       (351,666,813)       -                        (351,666,813)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไรหรือขาดทุน -                       -                       -                       -                       -                       695,244,332         -                        695,244,332

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                       -                       -                       -                       -                       29,500,666           (170,321,518)        (140,820,852)       

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       724,744,998         (170,321,518)        554,423,480         

โอนไปสาํรองทวัไป -                       -                       -                       -                       92,047,454           (92,047,454)         -                        -                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,961,196,666 11,169,975,496 5,318,590,299 20,328,973,167

(บาท)

กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ทีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง การเปลียนแปลง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ หุน้ทุนซือคืน ตามกฎหมาย สาํรองทวัไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลคา่ยตุิธรรม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

ตามทรีายงานในปีก่อน 290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,961,196,666 11,169,975,496 5,318,590,299 20,328,973,167

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                       -                       -                       -                       -                       497,076,867 6,307,142,342 6,804,219,209      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,961,196,666 11,667,052,363 11,625,732,641 27,133,192,376

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 -                       -                       -                       -                       -                       (203,443,611)       -                        (203,443,611)       

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                       -                       -                       -                       -                       (203,443,611)       -                        (203,443,611)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไรหรือขาดทุน -                       -                       -                       -                       -                       1,879,843             -                        1,879,843             

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                       -                       -                       -                       -                       -                       101,849,364         101,849,364         

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       1,879,843             101,849,364         103,729,207         

โอนไปสาํรองทวัไป -                       -                       -                       -                       69,524,434           (69,524,434)         -                        -                       

โอนไปกาํไรสะสม -                       -                       -                       -                       -                       5,677,083             (5,677,083)            -                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 2,030,721,100 11,401,641,244 11,721,904,922 27,033,477,972

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

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

งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (59,323,668)         719,039,109        1,879,843            695,244,332        

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 55,757,406          56,275,535          55,535,799          55,875,287          

ตน้ทุนทางการเงิน 87,178,276          2,315,455            84,378,515          -                       

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 448,206,514        237,386,666        440,380,901        232,629,804        

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (437,822)              32,703,807          12,651,001          55,815,255          

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ (3,307,917)           -                       (3,307,917)           -                       

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุน ของบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 29,709,392          (25,039,094)         -                       -                       

กลบัรายการหนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ -                       (1,931,647)           -                       (1,517,253)           

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 1,138,328            (10,076,349)         3,525,839            (6,872,958)           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของโครงการอสงัหาริมทรัพย์

   ระหวา่งพฒันา 349,817               1,809,392            -                       -                       

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (940,535)              (157,239,117)       (900,913)              (157,009,212)       

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -                       1,793,048            (3,866,418)           1,793,048            

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 54,894,188          64,371,592          52,614,575          61,098,134          

เงินปันผลรับ (343,451,334)       (531,071,210)       (358,399,717)       (570,780,051)       

ดอกเบียรับ (15,584,780)         (35,028,967)         (17,171,119)         (37,110,754)         

254,187,865        355,308,220        267,320,389        329,165,632        

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 334,053,089        375,588,490        321,560,984        369,815,339        

ลูกหนีอืน (130,487,865)       (19,428,779)         (130,701,465)       (19,428,779)         

สินคา้คงเหลือ 657,295,709        (291,148,451)       654,625,830        (271,364,812)       

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 12,114,468          12,155,821          -                       -                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 83,087,907          (17,162,596)         81,903,021          (20,144,860)         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 15,835,189          5,855,242            12,172,235          3,511,369            

เจา้หนีการคา้ (322,626,691)       54,543,245          (317,395,536)       67,468,481          

เจา้หนีอืน (116,893,809)       (153,692,658)       (110,270,163)       (151,600,685)       

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ 197,937,392        -                       197,937,392        -                       

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (30,381)                (5,517,053)           (445,473)              (5,747,453)           

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 984,472,873        316,501,481        976,707,214        301,674,232        

จ่ายประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (63,408,463)         (50,229,497)         (59,809,411)         (42,808,981)         

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (28,038,048)         (45,932,351)         (27,514,378)         (43,700,667)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 893,026,362        220,339,633        889,383,425        215,164,584        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวเพมิขึน (ลดลง) 230,341,340        (394,080,393)       230,341,340        (394,080,393)       

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีอืนทีจะถือจนครบกาํหนด -                       20,000,000          -                       20,000,000          

เงินสดรับจากการขายตราสารทุน 87,844,416          -                       87,844,416          -                       

เงินสดจ่ายเพอืซือตราสารทุน (221,890,088)       (226,818,591)       (221,890,088)       (226,818,591)       

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนอืนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการ

   ของตลาด -                       19,530,816          -                       19,530,816          

เงิดสดรับคืนจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                       -                       3,866,418            -                       

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       (114,240,000)       -                       (114,240,000)       

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 23,184,006          237,548,051        23,144,286          237,318,145        

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพย์ (228,839,651)       (346,637,883)       (227,346,267)       (343,614,682)       

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   และพนกังาน 104,666               33,466,892          7,104,666            52,117,916          

เงินสดจ่ายเพอืให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                       -                       (1,500,000)           -                       

เงินสดจ่ายเพอืให้กูย้ืมแก่กิจการอืน (3,550,000)           -                       (3,550,000)           -                       

รับเงินปันผล 358,399,717        570,780,051        358,399,717        570,780,051        

รับดอกเบีย 24,866,852          30,367,612          26,453,191          32,449,399          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 270,461,258        (170,083,445)       282,867,679        (146,557,339)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน

   เพมิขึน (ลดลง) (6,630,003)           17,680,164          -                       -                       

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 22,000,000          20,000,000          -                       -                       

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั (10,000,000)         (20,000,000)         -                       -                       

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (284,831,358)       -                       (282,954,654)       -                       

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (203,443,611)       (351,537,209)       (203,443,611)       (351,537,209)       

จ่ายดอกเบีย (2,187,778)           (2,195,785)           -                       -                       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ลดลงจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 816,786               -                           -                       -                       

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (484,275,964)       (336,052,830)       (486,398,265)       (351,537,209)       

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 679,211,656        (285,796,642)       685,852,839        (282,929,964)       

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด 2,250,716            (4,876,834)           -                       -                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 681,462,372        (290,673,476)       685,852,839        (282,929,964)       

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 1,795,163,197     1,113,700,825     1,780,973,190     1,095,120,351     

รายการทีไม่ใช่เงินสด

การลดลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 127,057,411        (212,901,898)       127,057,411        (212,901,898)       

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ (6,661,661)           4,497,118            (6,661,661)           4,003,372            

โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16,420,880          -                       16,420,880          -                       

โอนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 215,399,399        -                       215,399,399        -                       

โอนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 2,950,000            -                       2,950,000            -                       

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึน (70,467,364)         -                       (70,178,042)         -                       

สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง 63,507,749          -                       63,507,749          -                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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16 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 

17 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 

 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

1 ข้อมูลทัวไป  

 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย และ 

จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือเดือนธันวาคม 2521 โดยมีทีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตังอยู่ 

เลขที 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั สหพฒันา อินเตอร์ โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 24.79) และ

บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 9.53) ซึงบริษทัทงัสองแห่งเป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขนึในประเทศไทย  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลักเกียวกับการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค โดยรายละเอียดของบริษัทย่อย  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีทีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง   

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่รอบระยะเวลา

บัญชีทีเริมในหรือหลังวันที 1  มกราคม 2563  การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและ

ปรับปรุงใหม่นนั มีผลให้เกิดการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน ซึงประกอบดว้ยมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

ทีเกียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครังแรกซึงไดเ้ปิดเผย

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
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นอกจากนีกลุ่มบริษทัไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ซึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน

งวดปัจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทาํงบการเงินนีก่อนวนัทีมีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบที 

อาจเกิดขึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี  

ซึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดทีถือปฏิบติั 

 

(ข) สกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินนีนาํเสนอเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณการ 

และขอ้สมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทงันี ผลทีเกิดขึนจริง 

อาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติทีใช้ในการจัดทาํงบการเงินจะได้รับการทบทวน 

อยา่งต่อเนือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) การใชวิ้จารณญาณ 

 

ขอ้มูลเกียวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซึงมีผลกระทบทีมีนัยสําคญัทีสุดต่อ

จาํนวนเงินทีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปนี 

 

4(ฐ) และ 14 สัญญาเช่า 

- การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิต่ออายสุัญญา

เช่าหรือไม่  

- กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่ 

- กลุ่มบริษทัไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยที์ผูเ้ป็น

เจา้ของพงึไดรั้บให้กบัผูเ้ช่า/ผูเ้ช่าช่วงหรือไม ่
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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10 การพิจารณาว่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั

ในกิจการทีกลุ่มบริษทัลงทุนหรือไม่ 

11 การจัดทาํงบการเงินรวม ซึงกลุ่มบริษัทมีอาํนาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto 

control) ในกิจการทีกลุ่มบริษทัลงทุน  

 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ขอ้มูลเกียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ซึงมีความเสียง

อยา่งมีนยัสาํคญัทีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงทีมีสาระสาํคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินใน

ปีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปนี 

 

4(ฐ) การกาํหนดอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพมิทีใชใ้นการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่า 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

8 ค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลงให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 

18 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้กียวกบัขอ้สมมติ

หลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

23 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้ การคาดการณ์กําไรทางภาษีในอนาคตทีจะนําผล

แตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์

26 การวดัมูลค่าค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้และสินทรัพยที์เกิด

จากสัญญาเกียวกบัขอ้สมมติทีสําคญัทีใชใ้นการกาํหนดอตัราสูญเสียถวัเฉลียถ่วง

นาํหนกั (Weighted-average loss rate) 

26 การวดัมูลค่ายตุิธรรมของเครืองมือทางการเงินทีนาํขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดม้าใช ้

 

3 การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี 

 
ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครังแรก ผลกระทบของส่วนของ 

ผูถื้อหุน้จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงันี 
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  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) -  7,917,783  -  7,920,783 

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  597,148  -  594,148  - 

(2) ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ทางการเงิน (ก.2) -  -  -  - 

(3) อนุพนัธ ์ (ก.3) (9,403)  -  (9,403)  - 

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 

 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงนิ 

 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง

ผลกระทบสะสมกับกาํไรสะสมและองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ดังนัน    

กลุ่มบริษัทจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลทีนําเสนอในปี 2562 และไม่นําข้อกําหนดเกียวกับการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินมาถือปฏิบตัิกบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินนีให้ขอ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ

อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) และ

ข้อ 4(ฑ) ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน  

มีดงันี  

  



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

27 

(ก.1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนสิีนทางการเงิน 
 

TFRS 9 กาํหนดการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยจดั

ประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหารจดัการ

สินทรัพยท์างการเงินนัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัอาจเลือกกําหนดให้วดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนทงันีเมือกาํหนดแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภท

ตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผอืขาย หลกัทรัพยเ์พอืคา้ และเงินลงทุนทวัไปตามทีกาํหนด

โดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 105 (TAS 105) 
 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงเปรียบเทียบการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนตาม TAS 105 และ TFRS 9 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การจดัประเภทตามมาตรฐาน TAS 105  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9  

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

 

 มูลค่าตามบญัชี 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น 

กาํไรหรือขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอืน 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงนิอืน      

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

ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่นความ 

   ตอ้งการของตลาด 1,992,851 - 

 

10,507,782 

 10,910,520 -  19,425,451 

      

หนีสินอนุพนัธ์ - (9,403)  - 

 

กลุ่มบริษัทและบริษทัตงัใจจะถือตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด เพือวตัถุประสงค์ทาง 

กลยุทธ์ในระยะยาว กลุ่มบริษัทเลือกกาํหนดให้เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ทงันี ผลกาํไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  
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(ก.2) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน  

 

TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองเครืองมือทางการเงิน 

ในขณะที เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวตัิการชาํระหนี และการ

คาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใชวิ้จารณญาณในการประเมินว่า

การเปลียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนนัมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนอย่างไร 

และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนําหนัก ทงันี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์

ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยที์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหนีที

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ลูกหนีตามสัญญาเช่า ซึงไม่รวมเงินลงทุนใน 

ตราสารทุน 

 

กลุ่มบริษัทได้ประเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 พบว่าไม่มีผลกระทบจากการ 

ดอ้ยค่าอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

(ก.3) อนุพันธ์ 
 

ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์ทงัหมดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทักาํหนดให้

อนุพนัธ์บางรายการเป็นอนุพนัธ์ทีถือไวเ้พอืการบริหารความเสียง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมไม่ไดก้ล่าวถึงขอ้กาํหนดของอนุพนัธ์ทีถือไวเ้พอืวตัถุประสงคใ์นการ

บริหารความเสียง ในปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการดงักล่าว เมือใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว  

 

ผลกระทบของอนุพันธ์ ณ วันที 1 มกราคม 2563 งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืนเพมิขนึ (9,403)  (9,403) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพมิขนึ 1,881  1,881 

กาํไรสะสมลดลง (7,522)  (7,522) 
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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 กลุ่มบริษทัเลือกทีจะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญาทีไม่เป็นการเช่า และรับรู้รายการดงักล่าว

เป็นส่วนหนึงของสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว ณ วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิ

การใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปลียนแปลง

ไปโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปนี  

-  ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าทีอายสุัญญาเช่าสินสุดภายใน 12 เดือน 

-  ใชข้อ้เทจ็จริงทีทราบภายหลงัในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า   

-  ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสัญญาเช่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   

-  พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาทีสร้างภาระหรือไม่ เพือเป็นทางเลือกในการทบทวน   

การดอ้ยค่าและ 

-  ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

 

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 -  - 
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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 

 

4 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ  

 

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดังต่อไปนีได้ถือปฏิบติัโดยสมาํเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน 

ยกเวน้ทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย

ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

 

บริษัทย่อย  

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ 

ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนันและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนนัทาํให้

เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 

นบัแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง 

 

ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัทีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก

บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
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การสูญเสียการควบคุม 

 

เมือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัยอ่ยนนัออก 

รวมถึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจา้ของทีเกียวขอ้งกบับริษทัย่อยนนั กาํไร

หรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย

เดิมทียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม 

 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  

 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยราคาทุนซึงรวมถึงตน้ทุน

การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของ 

เงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัทีกลุ่มบริษทัสูญเสีย

ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผล 

มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผล

มาจากรายการกับบริษทัร่วมถูกตดัรายการกับเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการทีถูกลงทุนนัน 

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลกัฐานการ

ดอ้ยค่าเกิดขึน    

 

(ข) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผือ 

การดอ้ยค่า 
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การจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีได้รับและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

ในกรณีทีบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและ 

เงินลงทุนทียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่งัหมด 

 

(ค) เงนิตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

 

สินทรัพย์และหนีสินทีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ใน 

การดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันนั   

 

สินทรัพย์และหนีสินทีไม่เป็นตัวเงินซึงเกิดจากรายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงบันทึกตามเกณฑ ์

ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ  

 

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนนั แต่ผลต่างของ

อตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าของรายการดงัต่อไปนีจะรับรู้เขา้กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

- เงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (2562: ตราสาร

ทุนทีถือไว้เผือขาย) (เวน้แต่การด้อยค่า ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเคยรับรู้เขา้กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

จะถูกจดัประเภทใหม่ไปเขา้กาํไรหรือขาดทุน) 

 

 หน่วยงานในต่างประเทศ   

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีรายงาน 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีใกลเ้คียงกบัอตัรา

แลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
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ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง

จากอตัราแลกเปลียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนันออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลง

ค่าทีถูกปันส่วนให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

เมือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนได้เสียทงัหมดหรือเพียงบางส่วนทีทาํให้สูญเสียการควบคุม ผลสะสม

ของผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนันตอ้งถูกจัดประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุน

โดยเป็นส่วนหนึงของกาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย  

 

รายการทีเป็นตวัเงินทีเป็นลูกหนีหรือเจา้หนีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี

แผนการชาํระหนีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน

จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกวา่มีการจาํหน่าย

เงินลงทุนนนัออกไป 

 

(ง) เครืองมือทางการเงนิ 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 

(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมือเริมแรก  

 

ลูกหนีการคา้ ตราสารหนีทีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจา้หนีการคา้รับรู้รายการเมือเริมแรกเมือมีการออก 

ตราสารเหล่านัน สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินอืน ๆ ทงัหมดรับรู้รายการเมือเริมแรกเมือ 

กลุ่มบริษทัเป็นคูส่ัญญาตามขอ้กาํหนดของเครืองมือทางการเงินนนั 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการ

จดัหาเงินทีมีนัยสําคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ย

มูลค่ายุติธรรมบวกตน้ทุนการทาํรายการซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหนีการคา้

ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงินทีมีนัยสําคัญวดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วยราคาของการทาํรายการ 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเมือ

เริมแรกดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 
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(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ได้แก่  

การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมือเริมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี

การเปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพยท์างการเงินที

ไดรั้บผลกระทบทงัหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัทีมีการเปลียนแปลงการ

จดัประเภท 

 

สินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน              

ตดัจาํหน่ายหากเขา้เงือนไขทงัสองขอ้ดงัต่อไปนี  

- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนนัตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคเ์พอืรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้

 

ตราสารหนีทีไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนไดห้ากเขา้เงือนไขทงัสองขอ้ดงัต่อไปนี  

- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนนัตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคเ์พือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพือ

ขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้

 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่ได้ถือไวเ้พือคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให ้

เงินลงทุนดังกล่าวแสดงการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ซึงการ

เลือกนีสามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเมือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้  
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สินทรัพยท์างการเงินทงัหมดทีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนตามทีได้อธิบายไวข้า้งต้นจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  

ซึงรวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทงัหมด ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพย์

ทางการเงินทีเข้าขอ้กาํหนดในการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากการกาํหนดดงักล่าวช่วยขจัดหรือลด

ความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัสาํคญัซึงอาจเกิดขนึซึงเมือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินทีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เนืองจากเป็นวธีิที

ดีทีสุดทีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลทีนาํเสนอให้แก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลทีใช้ในการพิจารณา

รวมถึง 

- นโยบายและวัตถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติ 

โดยเฉพาะอย่างยงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเกียวกบัการรับดอกเบียรับตามสัญญา การดาํรงระดบัอตัราดอกเบีย 

การจบัคู่ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหนีสินทีเกียวขอ้ง หรือกระแสเงินสด

ออกทีคาดการณ์หรือรับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการดาํเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานให้ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 

- ความเสียงทีมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพย์ทางการเงินทีถือตาม 

โมเดลธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเสียง 

- วิธีการประมาณผลตอบแทนใหผู้จ้ดัการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ทีบริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 

- ความถี ปริมาณและเวลาทีขายในงวดก่อน เหตุผลทีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต 

 

การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลทีสามทีไม่เขา้เงือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็น 

การขายซึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเนืองของกลุ่มบริษทั 

 

สินทรัพยท์างการเงินทีถือไวเ้พอืคา้หรือใชใ้นการบริหารและประเมินผลงานดว้ยมูลค่ายติุธรรมจะถูกวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบียจากยอด

คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 

สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินนี 

“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก 

“ดอกเบีย” หมายถึง สิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวขอ้งกบัจาํนวนเงินตน้

ทีคา้งชาํระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึงและความเสียงในการกูย้ืมโดยทวัไป และตน้ทุน (เช่น ความ

เสียงดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขนัตน้ 

 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา

ขอ้กาํหนดตามสัญญาของเครืองมือทางการเงิน ซึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบด้วย

ขอ้กาํหนดตามสัญญาทีสามารถเปลียนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึงอาจทาํ

ใหไ้ม่เขา้เงือนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  

- เหตุการณ์ทีอาจเกิดขึนซึงเป็นเหตุให้มีการเปลียนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

- เงือนไขทีอาจเปลียนแปลงอตัราดอกเบียตามสัญญา ซึงรวมถึงอตัราดอกเบียผนัแปร และ 

- เงือนไขเมือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษัทถูกจํากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ตามทีกําหนด 

(เช่น สินทรัพยท์างการเงินทีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบีย)  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและกาํไรและขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกาํไร 

หรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายตุิธรรม กาํไรและขาดทุนสุทธิ

รวมถึงรายไดด้อกเบียและเงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  
 
 
 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ทีวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพย์เหล่านีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยวิธีอัตรา

ดอกเบียทีแท้จริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

รายไดด้อกเบีย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนและผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการตดัรายการ

ออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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เงินลงทุนในตราสารหนี

ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายไดด้อกเบียคาํนวณ

โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนและ               

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรและขาดทุนสุทธิอืน

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนเมือมีการตดัรายการออกจากบญัชี กาํไรและ

ขาดทุนสะสมทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะถูกจัดประเภทรายการ

ใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน  
 

เงินลงทุนในตราสารทุน

ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 สินทรัพยเ์หล่านีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็น

รายได้ในกําไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดังกล่าวเป็นการคืนทุนของ 

เงินลงทุน กาํไรและขาดทุนสุทธิอืนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและจะ

ไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน  
 

หนีสินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวดัมูลค่าในภายหลังและกาํไรและขาดทุน  

 

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน หนีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พือคา้ 

ถือเป็นอนุพนัธ์หรือกาํหนดให้วดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วยวิธีดงักล่าว หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบีย

จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน หนีสินทางการเงินอืนทีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบียที

แทจ้ริง ดอกเบียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที

เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมือสิทธิตามสัญญาทีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึงความเสียง

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทงัหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที 

กลุ่มบริษทัไม่ไดท้งัโอนหรือคงไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทงัหมดและไม่ได้

คงไวซึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
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กลุ่มบริษัทเข้าทาํธุรกรรมซึงมีการโอนสินทรัพย์ทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเสียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทงัหมดหรือเกือบทงัหมดในสินทรัพยที์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ 

ในกรณีนี สินทรัพยที์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี 

 

หนีสินทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษัทตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบัญชีเมือภาระผูกพนัตามสัญญาสินสุดลง ยกเลิก หรือ

หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขและกระแส 

เงินสดจากการเปลียนแปลงหนีสินมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั โดยรับรู้หนีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมทีสะทอ้นเงือนไขทีเปลียนแปลงแลว้ 

 

การตดัรายการหนีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีทีตดัรายการและสิงตอบแทนที

ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดทีไดโ้อนไปหรือหนีสินทีรับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ง.4) การหักกลบ 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน

สุทธิก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินทีรับรู้และกลุ่มบริษทัตงัใจทีจะ

ชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 

 

(ง.5) อนุพันธ์ 

 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุน

จากการวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

เงินลงทุนในตราสารหนแีละตราสารทุนอืน 

 

ตราสารหนีและตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึงถือไวเ้พือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายตุิธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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ตราสารหนีซึงกลุ่มบริษทัตงัใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด 

เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง

ระหว่างราคาทุนทีซือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดอายุของ

ตราสารหนีทีเหลือ 

 

ตราสารหนีและตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไวเ้พือคา้หรือตงัใจถือ

ไวจ้นครบกาํหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครังแรกเงินลงทุนเผือขายแสดงใน

มูลค่ายุติธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ

รายการทีเป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผู ้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เมือมีการตัดจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือ

ขาดทุนสะสมทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีทีเป็นเงินลงทุนประเภททีมี

ดอกเบีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พือคา้และหลกัทรัพยเ์ผือขายจะใชร้าคาเสนอซือ ณ วนัที

รายงาน 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยที์เกียวขอ้งทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีทีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและ

เงินลงทุนทียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่งัหมด 

 

อนุพันธ์ 

 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเมือใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว 
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(จ) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 

เผือเรียก และเงินลงทุนระยะสนัทีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึงจะตอ้งชาํระคืนเมือทวงถามถือเป็น

ส่วนหนึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ฉ) ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 

ลูกหนีรับรู้เมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้

ก่อนทีจะมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการไดรั้บสิงตอบแทน จาํนวนสิงตอบแทนนนัจะรับรู้เป็นสินทรัพยที์เกิดจาก

สัญญา 

 

ลูกหนีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (2562: ค่าเผือหนสีงสัยจะสูญ) 

ซึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี และการคาดการณ์เกียวกับการชาํระหนีในอนาคตของลูกค้า 

หนีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมือเกิดขึน  

 

(ช) สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ 

 

ตน้ทุนของสินคา้ประเภทซือมาขายไป สินคา้ฝากขายทีเก็บเงินตามยอดขายของผูจ้ดัจาํหน่าย สินคา้สําเร็จรูปและ

สินคา้ระหว่างผลิต คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั ตน้ทุนของสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพยค์าํนวณโดยใช้

วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสินคา้ประกอบด้วยราคาทุนทีซือ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอืนเพือให้สินคา้อยู่ใน

สถานทีและสภาพปัจจุบนั  

 

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย 

 

(ซ) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 

 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาคือโครงการทีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตงัใจในการพฒันาเพือ

การขายในการดาํเนินธุรกิจปกติ  โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิ

ทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติ

หักดว้ยค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นโดยประมาณในการขาย 
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ต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาประกอบด้วย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมตน้ทุนจาก  

การไดม้า ค่าใชจ้่ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้มื และ ค่าใชจ้่ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง  ตน้ทุนการกูย้ืมซึงกูม้าโดยเฉพาะ

เพอืใชใ้นโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทงัการพฒันาสําเร็จ 

 

(ฌ) ภาษีขายของสินค้าจากการขายฝาก 

 

บริษัทบันทึกภาษีขายของสินค้าจากการขายฝาก เมือบริษัทส่งสินค้าให้ผู ้จัดจําหน่ายและนําส่งภาษีขายให้

กรมสรรพากร โดยบนัทึกเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และบริษทัจะเรียกเก็บภาษีขายจากผูจ้ดั

จาํหน่ายเมือผูจ้ดัจาํหน่ายขายสินคา้ให้ลูกคา้ 

 

(ญ) อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยที์ถือครองเพือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าที

เพิมขึนหรือทงัสองอย่าง  ทงันีไม่ไดมี้ไวเ้พือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน   

 

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ้่ายทางตรงเพือให้ไดม้าซึงอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างทีกิจการก่อสร้างเอง

รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอืนเพือใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม

ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนคือผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนโดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ค่าเสือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพยแ์ตล่ะรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี 

 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 5 ปี 

อาคาร 10 - 40 ปี 
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(ฎ) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การรับรู้และการวดัมูลค่า 

 

สินทรัพย์ทีเป็นกรรมสิทธิของกิจการ 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ทีเกียวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพือให้สินทรัพยน์ันอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ สําหรับเครืองมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิ

ซอฟตแ์วร์ซึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิซอฟตแ์วร์นนัให้ถือวา่ ลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วน

หนึงของอปุกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึก 

แต่ละส่วนประกอบทีมีนยัสําคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 

เมือมีการเปลียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ทีมีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

อสังหาริมทรัพยน์นัจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี  

 

ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง 

 

ต้นทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน 

และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี ตน้ทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เมือเกิดขึน 
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ค่าเสือมราคา 

 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ยกเวน้เครืองคอมพิวเตอร์คาํนวณตามวิธีผลรวมจาํนวน

ปี ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี  

 

อาคารและส่วนปรับปรุง  20 - 50 ปี 

เครืองใชส้ํานกังาน  3 - 5 ปี 

เครืองตกแต่งและติดตงั  5 ปี 

ยานพาหนะ  5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตงั 

 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยทีสุดทุกสินรอบ

ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน ๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน ๆ ทีกลุ่มบริษัทซือมาและมีอายุการใช้งานจาํกัด ได้แก่ เครืองหมายการคา้และลิขสิทธิ

ฐานขอ้มูลลูกคา้ วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น

สินทรัพยที์สามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนนั ค่าใชจ่้ายอืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนภายในรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 
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ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนโดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์นัพร้อมทีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บ

ประโยชน์สําหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี 

 

เครืองหมายการคา้ 10 ปี 

ลิขสิทธิฐานขอ้มูลลูกคา้ 10 ปี 

ค่าลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ 10 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไมค่ิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับซอฟตแ์วร์ระหว่างการพฒันา 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฐ) สัญญาเช่า 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันท ี1 มกราคม 2563 

 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่ม

บริษทันําคาํนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานันให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์ระบุหรือไม่ 

  

ในฐานะผู้ เช่า 

 

ณ ว ันทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือวันทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาทีมีส่วนประกอบทีเป็นสัญญาเช่า  

กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑร์าคาขาย

ทีเป็นเอกเทศ สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกทีจะไม่แยกส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าและรับรู้

สัญญาเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  
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กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซึง

สินทรัพยมี์มูลค่าตาํหรือสัญญาเช่าระยะสนัจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเมือ 

มีการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินทีรับรู้เมือ

เริมแรกของหนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือ

ก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเริมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิงจูงใจ

ในสัญญาเช่าทีได้รับ ค่าเสือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลจนถึง 

วนัสินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธิในสินทรัพยที์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเมือ

สินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทั จะมีการใชสิ้ทธิในการซือสินทรัพย ์ใน

กรณีนีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบนัทึกค่าเสือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยที์เช่า ซึงกาํหนดตาม

เกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ทีเกียวขอ้ง  

 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมือเริมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทียงัไม่ไดจ้่ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานนัไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบียเงิน

กูย้ืมส่วนเพมิของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงทีหักสิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่าผนัแปรทีขึนอยูก่บัดชันี

หรืออตัรา และจาํนวนเงินทีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึงจาํนวนเงินทีตอ้งจา่ย

ตามสิทธิเลือกซือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิ ค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กับดัชนีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการ  

 

กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมโดยนาํอตัราดอกเบียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย

แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพือให้สะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์เช่า 

 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง และหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          

วดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปลียนแปลงค่าเช่า การเปลียนแปลงประมาณการจาํนวนเงินที

คาดวา่ตอ้งจา่ยภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซือ สิทธิเลือก

ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมือมีการวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะ

ปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
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ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

ณ วนัทีเริมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัทีมีการเปลียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาทีมีส่วนประกอบทีเป็นสัญญาเช่ารายการ

หนึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบทีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีจะไดรั้บตามสัญญา

ใหก้บัแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายทีเป็นเอกเทศ  

 

เมือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่ากลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าว่าไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทน

ทงัหมดหรือเกือบทงัหมดทีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อา้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่า

ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจาํนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ

ค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือทีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบียจากสัญญา

เช่าเงินทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเพือสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงทีในแต่ละงวดของ 

กลุ่มบริษทัทีไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 กบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า  

(ดูหมายเหตุขอ้ 4(ฑ)) กลุ่มบริษทัสอบทานมูลค่าคงเหลือทีไม่ไดรั้บประกนัทีประมาณการไว ้ซึงใชใ้นการคาํนวณ   

เงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญาเช่าอยา่งสมาํเสมอ 
 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น

ทีเช่านนัๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึก

เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายตุิธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะ

ตาํกว่า หักด้วยค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใช้จ่ายทาง

การเงิน และส่วนทีจะหักจากหนีตามสัญญา เพือทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือ

ของหนีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดย

วิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาที

คงเหลือของสัญญาเช่า เมือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 
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ในฐานะผูใ้ห้เช่า รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

สัญญาเช่า  ค่าใชจ้่ายเริมแรกทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึงของรายไดค้่าเช่าทงัสิน

ตามสัญญา ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึงค่าเช่านนัเกิดขนึ 
 

(ฑ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่กิจการอืน

และกิจการทีเกียวขอ้งกัน) เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา ลูกหนีตามสัญญาเช่าและวงเงินให้สินเชือทีอนุมตัิและไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน  
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนัก  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส

เงินสดทีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดทีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึน คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนนัคาํนวณดงัต่อไปนี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที

คาดว่าจะเกิดขึนจากการผิดเงือนไขตามสัญญาทีคาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัสินรอบ

ระยะเวลาทีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนทีคาด

วา่จะเกิดขึนจากการผิดเงอืนไขตามสัญญาทีคาดวา่จะเกิดขึนในช่วงระยะเวลาทงัหมดทีเหลืออยูข่องสัญญา 

 

ค่าเผือผลขาดทุนสาํหรับลูกหนีการคา้ และลูกหนีตามสัญญาเช่า วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด

วา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่านีประมาณ

การโดยใชต้ารางการตงัสาํรอง ซึงวิธีดงักล่าวมีการนาํขอ้มูลผลขาดทุนทีเกิดขึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัทีมีความ

เฉพาะเจาะจงกับลูกหนีนัน ๆ และการประเมินทงัข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและข้อมูลคาดการณ์

สภาวการณ์เศรษฐกิจทวัไปในอนาคต ณ วนัทีรายงาน 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

48 

ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินอืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน

ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพมิขึนอย่าง

มีนยัสําคญัของความเสียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเมือเริมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต ซึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผือผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองสัญญา 

 

ระยะเวลาสูงสุดทีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนพิจารณาจากระยะเวลาทียาวทีสุดตาม

สัญญาทีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิต 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญัหากเกินกาํหนดชาํระ

มากกว่า 30 วนั มีการเปลียนแปลงของอนัดบัความน่าเชือถือทีลดระดบัลงอยา่งมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานทีถดถอย

อย่างมีนัยสําคัญของลูกหนี หรือมีการเปลียนแปลงหรือคาดการณ์การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายทีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของลูกหนีในการจ่าย

ชาํระภาระผูกพนัให้กบักลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเมือ  

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จาํนวน อีกทงักลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ

ไล่เบีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกว่า 12 เดือน 
 

การประเมินการเพิมขึนของความเสียงดา้นเครดิตอยา่งมีนัยสําคญันนัมีการประเมินทงัแบบเป็นรายลูกหนีหรือแบบ

กลุ่ม ขึนอยู่กบัลกัษณะของเครืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเสียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มต้องมีการ 

จดักลุ่มเครืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งชาํระและอนัดบั

ความน่าเชือถือ 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนมีการประเมินใหม่ ณ สินรอบระยะเวลาทีรายงาน เพือสะท้อนการ

เปลียนแปลงของความเสียงดา้นเครดิตของเครืองมือทางการเงินนบัจากวนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก การเพมิขนึของ

ค่าเผือผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผือผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก

จากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนซึงกลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนซึงเป็นรายการเกียวเนืองกบั

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
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สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 

 

ณ วนัทีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหนีที 

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์าง

การเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงหรือมากกว่าหนึงเหตุการณ์ซึงส่งผลกระทบ 

เชิงลบตอ่กระแสเงินสดทีคาดวา่จะเกิดขึนในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ทีเป็นขอ้บ่งชีวา่สินทรัพย์

ทางการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การทีลูกหนีประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัสําคญั การผิดสัญญา 

เช่น การคา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน มีความเป็นไปไดที้ลูกหนีจะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 

 

การตัดจาํหน่าย  

 

มูลค่าตามบญัชีขนัต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น

การกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีไดรั้บคืน 
  

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบตัิก่อนวันท ี1 มกราคม 2563 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่   

ในกรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  

 

เมือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผือขาย ซึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ

ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

โดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าว ขาดทุนทีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่าง 

ราคาทุนทีซือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์ักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนันๆ 

ซึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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การคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยที์ถือไวจ้นกวา่จะครบกาํหนดทีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย คาํนวณ

โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง  

 

มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผอืขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เมือมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพมิขนึในภายหลงั 

และการเพิมขึนนนัสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินทีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหนีทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย การกลบัรายการจะ

ถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินทีเป็นตราสารทุนทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 

การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

(ฒ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทไีม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่  

ในกรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า 

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  

 

การคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พอืให้สะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์ 

สําหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัเกียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน  

ณ ทุกวนัทีทีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเรืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ

เปลียนแปลงประมาณการทีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ

เพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 

เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยคา่มาก่อน 

 

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาทีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ การสมทบเงินล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยห์ากไดรั้บคืนเป็นเงินสด

หรือหกัจากการจา่ยในอนาคต 

 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ 

จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ 

ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพอืให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั  

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไวน้ันจัดทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัทีได้รับ

อนุญาตเป็นประจาํ โดยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้  

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีสินผลประโยชน์ทีกําหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบียจ่ายของ

หนีสินผลประโยชน์ทีกําหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อัตราคิดลดทีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์  

ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิซึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน

และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกับโครงการผลประโยชน์รับรู้

รายการในกาํไรหรือขาดทุน  
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เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที

เกียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมือเกิดขึน  

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน  

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัทีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการ

ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซึงผลประโยชน์นีได้คิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

 

ผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือวนัใดวนัหนึงต่อไปนีเกิดขึนก่อน เมือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเมือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก

ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะถูก

คิดลดกระแสเงินสด 

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทาํงานให ้หนีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันีสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

 

(ด) ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานทีเกิดขึน

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ และมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ

การหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจา่ยในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง

ภาษีเงินได้  เพือให้สะท้อนจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อ

หนีสิน ประมาณการหนีสินส่วนทีเพมิขนึเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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(ต) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ที 

กลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนีสินสะทอ้นผลกระทบของความเสียงทีไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง หากสามารถ

หาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพย์หรือหนีสินเกิดขึนอย่างสมาํเสมอในจาํนวนที

เพียงพอซึงสามารถให้ขอ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเนือง 

 

หากไม่มีราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีใช้ขอ้มูลทีสามารถ

สังเกตไดที้มีความเกียวขอ้งให้มากทีสุด และลดการใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยทีสุด การเลือกเทคนิค

การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทงัหมดทีผูร่้วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาของรายการ 

 

หากสินทรัพยห์รือหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซือ และวดัมูลค่าหนีสินและสถานะการเป็นหนีสินดว้ยราคา

เสนอขาย 

   

หลกัฐานทีดีทีสุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกคือราคาของการทาํ

รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนทีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีรับรู้

รายการเมือเริมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการและมูลค่ายตุิธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซือเสนอขาย

ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีเหมือนกันหรือโดยใช้เทคนิคการวดัมูลค่าซึงใชข้อ้มูลทีไม่

สามารถสังเกตไดซึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยสําคญัต่อการวดัมูลค่า ทาํให้เครืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเมือเริมแรกด้วย

มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหวา่งมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกและราคาของการทาํรายการ 

และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ทีเหมาะสมตลอดอายขุองเครืองมือทาง

การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายุติธรรมทีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทงัหมดจากขอ้มูลทีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเมือ

รายการดงักล่าวสินสุดลง 
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การวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได้

มูลค่ายติุธรรมเหล่านีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี  

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสําหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนัอกเหนือจาก

ราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลทีใชเ้ป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนนั 

 

หากขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมที

แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามลาํดบัชนัของมูลค่า

ยตุิธรรมของขอ้มูลทีอยูใ่นระดบัตาํสุดทีมีนยัสําคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน 

 

(ถ) รายได้ 

 
รายได้รับรู้เมือลูกค้ามีอาํนาจควบคุมในสินค้าด้วยจาํนวนเงินทีสะท้อนถึงสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะ 

มีสิทธิไดรั้บซึงไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพมิและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  

 

การขายสินค้า 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึงโดยทวัไปเกิดขึนเมือมีการส่งมอบสินคา้ให้กับ

ลูกคา้ สําหรับสัญญาทีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน

ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนัยสําคญัของรายไดที้รับรู้สะสม ดงันนั รายไดที้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย

ประมาณการรับคืนสินคา้ซึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

 

การขายอสังหาริมทรัพย์ 

 

รายไดจ้ากการขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เมืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและไดโ้อนกรรมสิทธิให้กบั

ผูซื้อแลว้ 
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(ท) รายได้อืน 

 

รายได้อืนประกอบด้วยเงินปันผลและดอกเบียรับและอืนๆ โดยเงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนใน 

วนัทีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

(ธ) ดอกเบยี 

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563  

 
อัตราดอกเบยีทีแท้จริง  
 

ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงคืออตัราทีใช้

คิดลดประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายทีุคาดการณ์ไวข้องเครืองมือทางการเงินของ 

- มูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 

- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสินทางการเงิน 

 

ในการคาํนวณดอกเบียรับและดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงจะนาํมาใช้กบัมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์

(เมือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีสิน อย่างไรก็ตามสําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมือเริมแรก รายไดด้อกเบียจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบียที

แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณ

รายไดด้อกเบียจะเปลียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย ์

 

นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบัติก่อนวันที 1 มกราคม 2563 

 

ดอกเบียรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในอตัราทีระบุในสัญญา 

 

ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึน ยกเวน้ใน

กรณีทีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหนึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง 

หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนทีจะนาํมาใชเ้องหรือเพอืขาย 
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(น) ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกบัรายการทีเกียวข้องใน

การรวมธุรกิจหรือรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจาํปีทีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีทีประกาศใช้หรือทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีสินและจํานวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจาก 

ผลแตกต่างชัวคราวต่อไปนี การรับรู้ค่าความนิยมในครังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนีสินในครังแรกซึงเป็น

รายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนนัไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่าง

ทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการทีกลุ่ม

บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชาํระหนีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัทีสินรอบ

ระยะเวลาทีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชวัคราวเมือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษทีีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน 

 

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคาํนึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีทีตอ้งจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีต้อง

ชาํระ กลุ่มบริษัทเชือว่าได้ตงัภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมิน

นีอยู่บนพืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกียวขอ้งกับการตดัสินใจเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคต  

ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายทีมีอยู ่ 

การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจา่ยจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดทีเกิดการเปลียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ 

ภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 

สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันนักิจการมีความตงัใจจะจ่ายชาํระหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย

ยอดสุทธิหรือตงัใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพอืเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกับการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว  กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึง

การกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราวทีเกียวขอ้ง ดงันนั กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ 

ผลแตกต่างชวัคราวทีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอทีจะ

บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้งัจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะ

ถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(บ) กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับหุ้นสามญั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดย 

การหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนักทีออกจาํหน่าย

ระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัทีซือคืน  

 

(ป) บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมทงัทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล

อย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการทีอยู่ภายใต ้

การควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุม

ทงัทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือ

กิจการนนั  

 

(ผ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดาํเนินงานนนัโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วน

อยา่งสมเหตุสมผล  
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5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  (Covid-19)  

 

ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนงานราชการไดก้าํหนดให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบกิจการของ

กลุ่มบริษทัเป็นการชวัคราว ตงัแต่วนัที 22 มีนาคม 2563 เพือจะจาํกดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ทงันี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพือให้มนัใจว่า

พนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายามอยา่งยงิยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ยทีสุดเท่าที

จะเป็นไปได ้ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่สินสุด ทาํให้เกิดความ 

ไม่แน่นอนในการประมาณการผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึน กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชี 

เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรืองดงัต่อไปนี  

 

(ก) การเปลียนแปลงสัญญาเช่า 

 

ในเดือนมีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้รับการลดค่าเช่าจ่ายตังแต่เดือนมีนาคม 2563 เนืองจากสถานการณ์ 

COVID-19 กลุ่มบริษทัไดท้ยอยปรับลดหนีสินตามสัญญาเช่าตามสัดส่วนทีไดรั้บการลดค่าเช่า กลบัรายการ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าทีเกียวขอ้งตามสัดส่วนของค่าเช่า

ทีลดลง และบนัทึกผลต่างในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 2.85 ลา้นบาท 

ในงบการเงินรวม 

 

6 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั  

 

ความสัมพนัธ์ทีมีกับบริษทัร่วมและบริษัทย่อย ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 10 และ 11 บุคคลหรือกิจการอืนที

เกียวขอ้งกนัทีมีรายการระหวา่งกนัทีมีนยัสําคญักบักลุ่มบริษทั ในระหว่างปีมีดงัต่อไปนี 

 

ชือกิจการ ประเทศที

จัดตัง/สัญชาติ 

บริษัทถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย - บุคคลทีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ 

วางแผน สังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทงันี 

รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทาํ

หนา้ทีในระดบับริหารหรือไม่) 
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ชือกิจการ ประเทศที

จัดตัง/สัญชาติ 

บริษัทถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง จาํกดั    

 (มหาชน) 

ไทย   9.97 เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 

24.79 มีผู ้ถือหุ้นและมีผู ้บริหารบางส่วน

ร่วมกนั 

บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จาํกดั 

    

ไทย    9.00  เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 

9.53 มีผู ้ถือหุ้นและมีผู ้บริหารบางส่วน

ร่วมกนั 

บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) ไทย 10.19 เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัร้อยละ 8.53 มีผูถื้อหุ้น 

และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทัไทเกอร์ ดิสทริบิวชนั  แอนด ์ 

   โลจิสติคส์ จาํกดั  

ไทย 19.90 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สหพฒัน์เรียลเอสเตท จาํกดั  ไทย 19.90 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั โอ ซี ซี จาํกดั (มหาชน) ไทย 19.73 เ ป็นผู ้ถือ หุ้นในบริษัทร้อยละ 0.55 และ 

มีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) จาํกดั ไทย 19.58 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล แลบบอราทอรีส์     

   จาํกดั 

ไทย 19.56 เ ป็นผู ้ถือ หุ้นในบริษัทร้อยละ 1.10 และ 

มีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ดีเอฟ อินเตอร์ จาํกดั  ไทย 19.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทย คิวบิค เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย 19.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ จาํกดั ไทย 19.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

International Commercial Coordination  

   (Hong Kong) Ltd. 

ฮ่องกง 19.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 18.91 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ร่วมประโยชน ์จาํกดั ไทย 18.56 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอริง จาํกดั ไทย 18.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย 17.42 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จาํกดั ไทย 17.31 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แพนแลนด ์จาํกดั  ไทย 16.67 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั บีเอน็ซี เรียลเอสเตท จาํกดั ไทย 16.67 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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ชือกิจการ ประเทศที

จัดตัง/สัญชาติ 

บริษัทถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  ไทย 16.48 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอราวณัสิงทอ จาํกดั ไทย 16.41 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยกุลแซ่ จาํกดั ไทย 16.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ชิเซโด ้โปรเฟสชนัแนล  

   (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ไทย 15.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย 15.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชนัแนล   

   เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

ไทย 14.61 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เค.คอมเมอร์เชียล แอนด ์ 

   คอนสตรัคชนั จาํกดั 

ไทย 14.50 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ราชาอูชิโน จาํกดั ไทย 13.59 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยทาเคดะเลซ จาํกดั ไทย 12.76 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แชมป์เอช จาํกดั ไทย 12.50 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เทรชเชอร์ ฮิลล ์จาํกดั ไทย 12.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั มอร์แกน เดอ ทวั (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย 12.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย 12.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์จาํกดั ไทย 12.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั (มหาชน) ไทย 11.30 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 11.09 เ ป็นผู ้ถือ หุ้นในบริษัทร้อยละ 3.44 และ 

มีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั คิวพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ไทย 10.77 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชนั (ไทยแลนด์) จาํกดั ไทย 10.71 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ จาํกดั (มหาชน)  ไทย 10.43 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) ไทย 10.14 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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ชือกิจการ ประเทศที

จัดตัง/สัญชาติ 

บริษัทถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส จาํกดั  ไทย 10.00 บริษทัถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั วิทยาสิทธิ 

   จาํกดั 

บริษทั ไทยทาคายา จาํกดั ไทย 10.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั โทเทิลเวยอิ์มเมจ จาํกดั ไทย 10.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั อี.พี.เอฟ. จาํกดั ไทย 10.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เวิลดเ์บสท ์คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไทย 10.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จาํกดั ไทย 10.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เค.ที.วาย. อินดสัทรี จาํกดั ไทย 9.93 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แดรีไทย จาํกดั ไทย 9.13 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จาํกดั ไทย 9.12 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั วีน อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั ไทย 9.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จาํกดั ไทย 9.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สห ลอวส์ัน จาํกดั ไทย 9.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จาํกดั ไทย 9.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อเมริกนัฟู้ด จาํกดั ไทย 9.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ซนัร้อยแปด จาํกดั  ไทย 8.25 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย 8.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทย บุนกะ แฟชนั จาํกดั ไทย 8.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ไทยสเตเฟล็กซ์ จาํกดั ไทย 8.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั มอลเท็นเอเซีย โพลิเมอร์โปรดกัส์  

   จาํกดั 

ไทย 7.80 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
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ชือกิจการ ประเทศที

จัดตัง/สัญชาติ 

บริษัทถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จาํกดั ไทย 

 

7.75 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั สหชลผลพืช จาํกดั ไทย 6.90 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอสอาร์พี นานาไซ จาํกดั ไทย 6.33 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  

บริษทั มอลเทน (ไทยแลนด์) จาํกดั ไทย 6.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จาํกดั ไทย 5.75 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ภทัยาอตุสาหกิจ จาํกดั ไทย 5.33 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 5.25 เ ป็นผู ้ถือ หุ้นในบริษัทร้อย ละ  0.60 แ ละ 

มีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) ไทย 5.09 เ ป็นผู ้ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  3.80 และ 

มีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยมอนสเตอร์ จาํกดั ไทย 5.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั สห โคเมเฮียว จาํกดั ไทย 5.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั บีเอน็ซี แม่สอด จาํกดั ไทย 5.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  

   จาํกดั  

ไทย 4.75 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยอรุซ จาํกดั ไทย 4.17 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เดอะมอลลร์าชสีมา จาํกดั ไทย 4.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ราชสีมาชอปปิง คอมเพลก็ซ ์จาํกดั ไทย 4.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เพนส์ มาร์เก็ตติง แอนด์ 

 ดิสทริบิวชนั จาํกดั 

ไทย 3.50 

 

บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยแน็กซิส จาํกดั ไทย 3.38 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 1.25 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เพรซิเดนทเ์บเกอรี จาํกดั (มหาชน) ไทย 0.70 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

63 

ชือกิจการ ประเทศที

จัดตัง/สัญชาติ 

บริษัทถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จาํกดั (มหาชน) 

 

ไทย 

 

 0.79 

 

กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั แคน จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั โคราชวฒันา จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ซนัแอนดแ์ซนด ์จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ปากนาํโพวฒันา จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั มหาราชพฤกษ ์จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั วีระ ลอว ์ออฟฟิส จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  

บริษทั สุขทรรศน์ จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินทนิลเชียงใหม่ จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินเตอร์เซา้ท ์จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอส.ที. (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล คอมเมอร์เชียล  

โคออร์ดิเนชนั จาํกดั 

ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เทรน ไทม ์เทสต ์จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เบสท ์แฟคตอรี เอาทเ์ล็ท จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แชมป์กบินทร์ จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ดบัเบิลยูบีแอลพ ีจาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั มงัค ์โปรดกัชนั จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ดาดา้ เฟิร์ส จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา  

ขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญาทีไดต้กลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ ตามทีประกาศจ่าย 

รายไดอื้นๆ ราคาตามสัญญาทีไดต้กลงร่วมกนั 

ซือสินคา้หรือรับบริการ ราคาตามสัญญาทีไดต้กลงร่วมกนั 

ซือ/ขายสินทรัพย ์ ราคาตามสัญญาทีไดต้กลงร่วมกนั 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย ราคาตามสัญญาทีไดต้กลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ ราคาตามสัญญาทีไดต้กลงร่วมกนั 

ดอกเบียรับ ร้อยละ 0.90 - 6.03 ต่อปี 

ดอกเบียจ่าย ร้อยละ 3 - 4 ต่อปี 

รายไดค้่าเช่า ราคาตามสัญญาทีไดต้กลงร่วมกนั 

ค่าเช่าจา่ย ราคาตามสัญญาทีไดต้กลงร่วมกนั 
 

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายสินคา้ -  -  16,933  24,792 

รายไดอื้นๆ -  -  7,564  8,591 

ซือสินคา้ -  -  57,913  110,895 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย -  -  3,969  10,012 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ -  -  1,834  1,475 
     

บริษัทร่วม        

ขายสินคา้ 92  428  26  361 

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

รายไดอื้นๆ 1,816  4,566  1,816  4,566 

ซือสินคา้ 74,824  122,023  74,824  122,023 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 277  301  277  301 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ 5,930 7,372 5,639 7,046 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บุคคลและกิจการทีเกยีวข้องกนั        

ขายสินคา้ 315,902  383,398  302,312  367,511 

เงินปันผลรับ 322,122  487,719  322,122  487,719 

รายไดอื้นๆ 153,594  149,481  153,589  149,419 

ซือสินคา้ 4,754,533  6,600,023  4,754,139  6,585,790 

ซือสินทรัพย ์ 41,476  109,068  41,476  109,023 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 214,345  295,408  214,332  295,332 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ 51,576  97,513  49,272  94,564 
     

ผู้บริหารสําคัญ       

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั       

ผลประโยชน์ระยะสนัของพนกังาน 59,668 79,116  55,982  74,721 

ผลประโยชน์ระยะยาว 7,910 7,882  5,659  6,649 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 67,578 86,998  61,641  81,370 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี 
  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลูกหนีการค้า 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  6,385  10,953 

บริษทัร่วม - 118 -  118 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 89,998 104,613 89,008  102,272 

รวม 89,998 104,731 95,393  113,343 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562: 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) 

 

(907) 

 

(1,289) 

  

(907) 

  

(1,289) 

สุทธ ิ 89,091 103,442 94,486  112,054 
 

     

กลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (2562: 

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ) สาํหรับปี 

 

(382) 
 

 

(6,888) 
 

 

(382) 
 

 

(6,888) 
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งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลูกหนีอืน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  576  93 

บริษทัร่วม 4  227  4  227 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 153,646  43,076  153,646  43,076 

รวม 153,650  43,303  154,226  43,396 

        

 อัตราดอกเบยี  งบการเงินรวม 

 ณ วนัที  ณ วนัที      ณ วนัที 

เงนิให้กู้ยืมระยะสัน 31 ธนัวาคม   1 มกราคม   เพมิขนึ  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2563    

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

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

รวม   57,500      57,500 
          

2562    

บริษทัร่วม 6.03  60,000  -  (32,500)  27,500 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 3.98-4.38  30,000  -  -  30,000 

รวม   90,000      57,500 
          

 อัตราดอกเบยี  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที      ณ วนัที 

เงนิให้กู้ยืมระยะสัน 31 ธนัวาคม   1 มกราคม   เพมิขนึ  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2563          

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

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

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

รวม   181,500      176,000 
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 อัตรดอกเบยี  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที  ณ วนัที      ณ วนัที 

 31 ธนัวาคม   1 มกราคม  เพมิขนึ  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562          

บริษทัยอ่ย 1.50-1.52  142,651  -  (18,651)  124,000 

บริษทัร่วม 6.03  60,000  -  (32,500)  27,500 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 3.98-4.38  30,000  -  -  30,000 

รวม   232,651      181,500 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า       

   (2562: ค่าเผือหนสีงสัยจะสูญ) 

   

(141) 

      

- 

สุทธ ิ   232,510      181,500 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

เจ้าหนกีารค้า 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 1,449 21,708 

บริษทัร่วม 16,715 19,830 16,715 19,830 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 828,057 1,148,239 826,203 1,144,820 

รวม 844,772 1,168,069 844,367 1,186,358 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

เจ้าหนอีืน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 177  303 

บริษทัร่วม 1,326 1,274 1,310  1,238 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั  54,425 118,741 54,425  118,741 

รวม 55,751 120,015 55,912  120,282 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หนสิีนตามสัญญาเช่า 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั  42,631 - 42,173  - 

รวม 42,631 - 42,173  - 

 

 อัตราดอกเบยี  งบการเงินรวม 

 ณ วนัที  ณ วนัที      ณ วนัที 

เงนิกู้ยืมระยะสัน 31 ธนัวาคม   1 มกราคม   เพมิขนึ  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2563          

บุคคลหรือกิจการ 

   ทีเกียวขอ้งกนั 

 

3.00 

  

10,000 

  

22,000 

  

(10,000) 

  

22,000 

รวม   10,000      22,000 

    

2562    

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 4.00  10,000  20,000  (20,000)  10,000 

รวม   10,000      10,000 

 

 

ภาระผูกพนัอนืๆ 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ภาระคาํประกันกิจการทเีกยีวข้องกนั 401,402  334,970 
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7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

เงินสดในมือ 2,908  1,563  2,645  1,492 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 303,056  224,020  300,192  218,637 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 680,669  546,726  671,052  533,771 

เงินลงทุนระยะสนัทีมีสภาพคล่องสูง 804,280  333,700  804,280  333,700 

อืนๆ 4,250  7,692              2,804  7,520 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน 

   งบแสดงฐานะการเงนิและงบกระแสเงนิสด 

 

1,795,163 

  

1,113,701 

  

1,780,973 

  

1,095,120 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในใบรับเงินฝากประจาํทีมีระยะเวลาครบกาํหนดน้อยกวา่ 3 เดือน  

ทีออกโดยธนาคารหลายแห่ง เป็นจาํนวน 804.28 ล้านบาท (2562: 333.70 ล้านบาท) และมีอตัราดอกเบียร้อยละ 

0.30 - 0.50 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.90 - 1.00 ต่อปี) ซึงบนัทึกไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง  
 

8 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 1,222,995  1,258,411  1,219,193  1,257,412 

สินคา้ทีเก็บเงินตามยอดขายของผูจ้ดัจาํหน่าย 1,723,021  2,338,341  1,722,334  2,338,341 

สินคา้ระหว่างผลิต 5,495  8,123  -  - 

วตัถุดิบ 31,233  33,995  -  - 

สินคา้ระหว่างทาง 88,319  89,489  88,319  88,718 

หัก  ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้ (84,139)  (83,001)  (56,374)  (52,848) 

 2,986,924  3,645,358  2,973,472  3,631,623 

อสังหาริมทรัพยร์อการขาย - อาคารชุด 12,855  12,855  12,855  12,855 

รวม 2,999,779  3,658,213  2,986,327  3,644,478 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึกรวมใน 

บญัชีตน้ทุนขาย 

       

- ตน้ทุนขาย 5,488,245  7,578,099  5,363,685  7,440,372 

- (กลบัรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็น 

   มูลค่าสุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ 

 

1,138 

  

(10,076) 

  

3,526 

  

(6,873) 

สุทธ ิ 5,489,383  7,568,023  5,367,211  7,433,499 
ค 

 

9 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บา้นตวัอยา่ง 7,719  7,541  -  - 

ทีดินและค่าพฒันาโครงการพฒันาเพอืขาย 27,934  44,312  -  - 

ตน้ทุนการพฒันางานระหวา่งก่อสร้าง 64,557  60,471  -  - 

หัก ค่าเผือการลดมูลค่า (2,159)  (1,809)  -  - 

รวม 98,051  110,515  -  - 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

  (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม  935,930 837,165 707,323 593,443 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจาก      

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม  (29,709) 25,039 - - 

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม  1,087 - - - 

ซือ/ลงทุนเพมิ  - 114,240 -  114,240 

รายไดเ้งินปันผล  (14,948) (39,709) - - 

ค่าเผือการดอ้ยค่า  - (360) (96) (360) 

ผลต่างจากการเปลียนแปลงอตัรา 

   แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

 

(122) 

  

(445) - 

  

- 

ณ วันที 31 ธันวาคม  892,238 935,930 707,227 707,323 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี 
 

 ลกัษณะ 

ธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

  

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับ 

สาํหรับปี 

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

บริษัทร่วม  (ร้อยละ) (พันบาท) 

Nanan Cambo Solution  

Co., Ltd. 

ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์ 49.00 49.00 12,960 12,960 6,475 6,475  (640) 

 

(544) 5,835 5,931 5,232 5,293 - 

 

- 

บริษทั บุญ แคปปิตอล 

โฮลดิง จาํกดั 

 

ลงทุน 32.00 

 

32.00 700,000 

 

700,000 224,000 

 

224,000  - 

 

- 224,000 

 

224,000  237,358 

 

228,263  - 

 

- 

บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล 

เลทเธอร์ แฟชนั จาํกดั 

 

รองเทา้หนงั 28.00 

 

28.00 50,000 

 

50,000 21,728 

 

21,728  - 

 

- 21,728 

 

21,728  33,362 

 

39,900  560  

 

560 

บริษทั รักษาความปลอดภยั 

ไทยซีคอม จาํกดั 

จาํหน่าย ให้เช่า

อุปกรณ์สัญญาณเตือน

ภยัและให้บริการ

รกัษาความปลอดภยั 25.50 25.50 378,934 378,934  196,983 196,983  - - 196,983 196,983  282,824 261,578  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  177,493 

 

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  75,003 

 

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  80,966 

 

87,644  - 

 

14,400 

รวม    707,867 707,867 (640)  (544) 707,227 707,323 892,238 935,930 14,948 39,709 

 

 บริษทัร่วมทงัหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ Nanan Cambo Solution  Co., Ltd. ซึงดาํเนินธุรกิจในประเทศกมัพูชา  
 

 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน  
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ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับ

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีซือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชีการกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงิน

โดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าทางค่าตามบญัชี ของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่านี 

 

 บริษทั บุญแคปปิตอล 

โฮลดิง จาํกดั 

 บริษทั รักษาความปลอดภยั  

ไทยซีคอม จาํกดั 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

รายได ้ 38,085  22,114  1,709,254  1,712,390 

กาํไรจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 28,423  12,257  134,381  101,493 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -  -  4,264  - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) 28,423  12,257  138,645  101,493 

        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนทีเป็นของ     

ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั  

 

9,095 

  

3,922 

  

35,354 

  

25,881 

        

สินทรัพยห์มุนเวียน 20,338  9,163  1,489,187  1,359,906 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,055,561  1,038,278  383,119  390,113 

หนีสินหมุนเวียน (334,155)  (334,120)  (264,082)  (236,999) 

หนีสินไม่หมุนเวียน -  -  (254,166)  (251,743) 

สินทรัพย์สุทธิ 741,744  713,321  1,354,058  1,261,277 

        

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 237,358  228,263  282,824  261,578 
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บริษัทร่วมทีไม่มีสาระสาํคัญ 
 

กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมทีไม่มีสาระสาํคญัหลายแห่ง 
 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมทีไม่มีสาระสําคญั จากจาํนวนเงินที

รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

   บริษัทร่วมทีไม่มีสาระสําคัญ 

     2563  2562 

     (พันบาท) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมทีไม่มีสาระสาํคญั  372,056  446,089 

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน     

- กาํไรจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง  (73,071)  (4,764) 

- กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  -  - 

- กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  (73,071)  (4,764) 

 

11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 39,442 47,253 

การเลิกกิจการ  (48,924) - 

กลบัรายการค่าเผือการดอ้ยค่า  48,924 - 

ค่าเผือการดอ้ยค่า (12,993) (7,811) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 26,449 39,442 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี 
 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 

 สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับ 

สาํหรับปี 

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

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อย            

บริษทั ดบัเบิลย ูบี อาร์ อี จาํกดั พฒันา 

อสังหาริมทรัพย ์ 99.99 

 

99.99 50,000 

 

50,000 49,999  

 

49,999  (37,376)  

 

(24,383)  12,623  

 

25,616  

 

-  

 

- 

Amis Du Monde SARL ซือขายสินคา้ - 81.99 - 53,758 -  48,924  -  (48,924) -  -  -  - 

Canchana International Co., Ltd.   จดัจาํหน่ายสินคา้ 60.00 60.00 16,300 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 (117,477)  (153,408)  26,449  39,442  -  - 

 
 

บริษทัย่อยทงัหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ Amis Du Monde SARL ซึงดาํเนินธุรกิจในประเทศฝรังเศส และ Canchana International  Co., Ltd. ซึงดาํเนินธุรกิจในราชอาณาจกัรกมัพูชา 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 Amis Du Monde SARL ไดช้าํระบญัชีเสร็จสินแลว้และไดจ่้ายเงินคืนทุนให้บริษทัจาํนวน 0.11 ลา้นยโูร 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึงจดทะเบียนในตลาด ดงันนั จึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัที 1 มกราคม  1,152,179  1,227,985  1,241,585  1,317,391 

เพมิขนึ -  3  -  3 

โอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 215,399  -  215,399  - 

จาํหน่าย (7,278)  (75,809)  (7,278)  (75,809) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 1,360,300  1,152,179  1,449,706  1,241,585 

        

ค่าเสือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        

ณ วนัที 1 มกราคม  (224,486)  (222,968)  (248,235)  (245,403) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (6,367)  (8,874)  (7,680)  (10,188) 

จาํหน่าย -  7,356  -  7,356 

ณ วันที 31 ธันวาคม (230,853)  (224,486)  (255,915)  (248,235) 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วันที 1 มกราคม  927,693  1,005,017  993,350  1,071,988 

ณ วันที 31 ธันวาคม  1,129,447  927,693  1,193,791  993,350 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประเมินราคาโดย 

บริษทั ยูเค แวลูเอชนั แอนด์ เอเจนซี จาํกัด ซึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2559 และ 2561 โดยวิธีมูลค่าตลาด

สาํหรับการใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั  ราคาประเมินจาํนวน 4,498 ลา้นบาท (ปี 2562: 2,257 ล้านบาท) 

 

  



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

77 

การวัดมูลค่ายุติธรรม  

 

ลาํดับชันมูลค่ายุติธรรม  

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก     

ซึงมีคุณสมบัติในวิชาชีพทีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว  

ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็น

ประจาํอยา่งสมาํเสมอ 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนจาํนวน 4,498 ล้านบาท ถูกจัดลาํดับชนัการวดัมูลค่า

ยตุิธรรม อยูใ่นระดบัที 3 จากเกณฑข์อ้มูลทีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม  

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนัยสําคัญ 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าทีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ผูป้ระเมินราคา

ทรัพยสิ์นอิสระ ใช้หลกัเกณฑ์มูลค่าตลาดและมูลค่าทดแทนคงเหลือสุทธิในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น โดย      

การประเมินมูลค่าตลาดของทีดินใช้วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด ส่วนการประเมินมูลค่าสิงปลูกสร้างซึงมี

ลกัษณะเฉพาะตวัในดา้นรูปแบบ ลกัษณะการใชง้านและประโยชน์ใชส้อยใชวิ้ธีคิดตน้ทุน 

 

รูปแบบการพิจารณาการใช้ประโยชน์สูงสุดและดีทีสุด พิจารณาถึงลกัษณะทางกายภาพของทรัพย์สิน เช่น 

ทาํเล ทีตงั ลกัษณะทางกายภาพและศกัยภาพในการพฒันาทรัพยสิ์น สภาพการใชท้รัพยสิ์นในบริเวณใกลเ้คียงทีมี

ความเหมาะสมและตงัอยูบ่นสมมติฐานทีกาํหนดใหท้รัพยสิ์นสามารถให้ประโยชน์สูงสุด



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงินรวม 

 

ทีดิน  

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  

เครืองใช้

สาํนกังาน  

เครืองตกแต่ง

และติดตงั  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์

ระหว่างก่อสร้าง

และติดตงั  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 1,988,117  802,460  1,279,697  1,149,013  59,809  99,662  5,378,758 

เพมิขึน 105,672  29,993  39,727  40,357  3,753  118,270  337,772 

โอน  -  - 2,452 38,990 - (107,290) (65,848) 

จาํหน่าย -  - (16,537)  (41,707)  (7,624)  - (65,868) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 2,093,789  832,453  1,305,339  1,186,653  55,938  110,642  5,584,814 

เพมิขึน 103,000  1,316  30,064  20,295  -  65,711  220,386 

โอนไปยงัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอนื -  23,790 14,651 20,870 - (62,261) (2,950) 

โอนไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (215,399)  - - - - - (215,399) 

จาํหน่าย -  (3,407) (39,139)  (53,265)  (4,661)  - (100,472) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 1,981,390  854,152  1,310,915  1,174,553  51,277  114,092  5,486,379 

 
  



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

 

ทีดิน  

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  

เครืองใช้

สาํนกังาน  

เครืองตกแต่ง

และติดตงั  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์

ระหว่างก่อสร้าง

และติดตงั  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเสือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า              

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 - (581,353)  (979,270)  (915,508)  (53,829)  - (2,529,960) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  (19,849)  (107,304)  (87,565)  (3,525)  - (218,243) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (7,485)  (5,207)  (9,362)  -  - (22,054) 

จาํหน่าย -  -  12,580  35,936  7,624  - 56,140 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 - (608,687)  (1,079,201)  (976,499)  (49,730)  - (2,714,117) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  (19,602)  (105,388)  (75,812)  (3,527)  - (204,329) 

จาํหน่าย -  3,407  36,831  50,348  4,140  - 94,726 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 - (624,882)  (1,147,758)  (1,001,963)  (49,117)  - (2,823,720) 
              

มูลค่าสุทธิทางบญัชี - ภายใต้กรรมสิทธิของกลุ่มบริษัท             

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

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 1,981,390 229,270 163,157 172,590 2,160 114,092 2,662,659 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงไดค้ิดค่าเสือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  

มีจาํนวน 2,097 ลา้นบาท (2562: 2,000 ล้านบาท)   



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ทีดิน  

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  

เครืองใช้

สาํนกังาน  

เครืองตกแต่ง

และติดตงั  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์

ระหว่างก่อสร้าง

และติดตงั  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 1,924,977  768,142  1,219,457  1,139,711  53,284 99,660  5,205,231 

เพมิขนึ 105,672  29,947  38,527  40,357  3,753  116,298  334,554 

โอน  -  -  2,452  38,990  - (107,290)  (65,848) 

จาํหน่าย -  -  (16,537)  (41,706)  (7,105)  -  (65,348) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 2,030,649  798,089  1,243,899  1,177,352  49,932  108,668  5,408,589 

เพมิขนึ 103,000  231  29,848  20,295  -  65,706  219,080 

โอนไปยงัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - 23,790 14,651 20,870 - (62,261) (2,950) 

โอนไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (215,399) - -  -  -  - (215,399) 

จาํหน่าย - (3,407) (36,084) (53,265) (4,661) - (97,417) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 1,918,250  818,703  1,252,314  1,165,252  45,271  112,113  5,311,903 
  



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ทีดิน  

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  

เครืองใช้

สาํนกังาน  

เครืองตกแต่ง

และติดตงั  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์

ระหว่างก่อสร้าง

และติดตงั  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเสือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า              

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 - (555,688) (929,661) (901,603) (47,860) - (2,434,812) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  (16,511)  (106,539)  (87,129)  (2,549)  - (212,728) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (7,485)  (5,207)  (9,362)  -  - (22,054) 

จาํหน่าย -  -  12,580  36,277  7,105  - 55,962 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 - (579,684) (1,028,827) (961,817) (43,304) - (2,613,632) 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี -  (16,338)  (102,743)  (75,472)  (2,684)  - (197,237) 

จาํหน่าย -  3,407  33,776  50,348  4,140  - 91,671 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 - (592,615) (1,097,794) (986,941) (41,848) - (2,719,198) 
 

  

มูลค่าสุทธิทางบญัชี - ภายใต้กรรมสิทธิของบริษัท              

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

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 1,918,250 226,088 154,520 178,311 3,423 112,113 2,592,705 

 

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงได้คิดค่าเสือมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ย ังคงใช้งานจนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  

มีจาํนวน 2,050 ลา้นบาท (2562: 1,950 ล้านบาท) 



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

 

ในฐานะผู้ เช่า 

 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

 

งบการเงินรวม  

 งบการเงิน       

เฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    

พนืที 330,106  328,580 

อาคาร 8,650  8,650 

อุปกรณ์ 11,138  11,033 

ยานพาหนะ 34,033  33,614 

รวม 383,927  381,877 

 

ในระหว่างปี 2563 สินทรัพ์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเพิมขึนเป็นจํานวน 70.47 ล้านบาท และ  

70.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั และจาํหน่ายเป็นจาํนวน 63.51 ลา้นบาท 

 

สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 

 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษทัในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหนึงปีก่อนสินสุด

สัญญาเช่าใหม่เพือให้มีความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิทีให ้

กลุ่มบริษทัเป็นผูมี้สิทธิเลือกโดยผูใ้ห้เช่าไม่มีสิทธิดังกล่าว กลุ่มบริษทัจะประเมินตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

ว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ และกลุ่มบริษทัจะทบทวน 

การประเมินว่ายงัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมี

เหตุการณ์สาํคญัหรือมีการเปลียนแปลงสถานการณ์อยา่งมีสาระสาํคญัซึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั    
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

จํานวนทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน       

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้     

- พนืที 217,150 - 215,877 - 

- อาคาร 3,920 - 3,920 - 

- อุปกรณ์ 3,819 - 3,744 - 

- ยานพาหนะ 7,897 - 7,780 - 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 84,992 - 84,379 - 

ค่าเช่าจ่ายทีผนัแปรตามยอดขาย 13,956 - 13,956 - 

ค่าเช่าจา่ย - 357,372 - 354,401 

ค่าเช่าทีอาจเกิดขึน - 7,449 - 7,449 

 

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจาํนวน 284.83 ล้านบาท และ 

282.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนส่วนใหญ่เป็นทีดิน และอาคารทีให้เช่าแก่บุคคลทีสามตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน สัญญาเช่าแต่ละฉบบักาํหนดระยะเวลาเช่าทียกเลิกไม่ไดเ้ป็นเวลา 1 - 30 ปี โดยการต่ออายุสัญญาเช่า 

ในภายหลงัจะมีการตกลงกบัผูเ้ช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทงัหมดกาํหนดรายไดค้่าเช่าเป็นจาํนวนคงที  
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 

 
 งบการเงินรวม 

 

เครืองหมาย

การคา้  

ลิขสิทธิ

ฐานขอ้มูล

ลูกคา้  

ลิขสิทธิ 

ซอฟตแ์วร์  

ซอฟตแ์วร์

ระหวา่ง

พฒันา  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 34,087  7,955  34,537  47  76,626 

เพมิขนึ  530  -  2,419  794  3,743 

โอนจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - - 2,093  63,755 65,848 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 

   1 มกราคม 2563 34,617  7,955  39,049  64,596  146,217 

เพมิขนึ  103  -  479  1,210  1,792 

โอนจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 89 - 4,281  (1,420) 2,950 

จาํหน่าย -  -  (13)  (9,212)  (9,225) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 34,809  7,955  43,796  55,174  141,734 

          
ค่าตัดจําหน่าย          

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 (23,942)  (6,642)  (10,189)  -  (40,773) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (258)  (803)  (4,331)  -  (5,392) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ  

  1 มกราคม 2563 (24,200)  (7,445)  (14,520)  -  (46,165) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (282)  (400)  (4,043)  -  (4,725) 

จาํหน่าย -  -  6  -  6 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 (24,482)  (7,845)  (18,557)  -  (50,884) 

          

 มูลค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 10,417  510  24,529  64,596  100,052 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 10,327  110  25,239  55,174  90,850 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เครืองหมาย

การคา้  

ลิขสิทธิ

ฐานขอ้มูล

ลูกคา้  

ลิขสิทธิ 

ซอฟตแ์วร์  

ซอฟตแ์วร์

ระหวา่ง

พฒันา  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 25,155  7,845  28,659  47  61,706 

เพมิขนึ 530  -  2,137  794  3,461 

โอนจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -  2,093  63,755  65,848 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ  

   1 มกราคม 2563 25,685  7,845  32,889  64,596  131,015 

เพมิขนึ 103  -  292  1,210  1,605 

โอนจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 89  -  4,281  (1,420)  2,950 

จาํหน่าย -  -  (13)  (9,212)  (9,225) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 25,877  7,845  37,449  55,174  126,345 

          

ค่าตัดจําหน่าย          

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 (23,270)  (6,641)  (4,131)  -  (34,042) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (258)  (803)  (3,794)  -  (4,855) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ  

   1 มกราคม 2563 (23,528)  (7,444)  (7,925)  

 

-  (38,897) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (281)  (400)  (3,461)  -  (4,142) 

จาํหน่าย -  -  6  -  6 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 (23,809)  (7,844)  (11,380)  -  (43,033) 

          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 2,157  401  24,964  64,596  92,118 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 2,068  1  26,069  55,174  83,312 
. 
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16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

    (พันบาท) 

เงินมดัจาํและเงินประกนั 171,827  179,530  171,214  177,824 

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 64,568  41,060  63,137  37,062 

สิทธิการเช่า -  16,421  -  16,421 

อืน ๆ 7,015  12,684  5,587  11,253 

รวม 243,410  249,695  239,938  242,560 

 

17 หนสิีนทีมีภาระดอกเบยี 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2563  2562  2563  2562 

 หมายเหตุ  (พันบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  

- ไม่มีหลกัประกนั 

  

7,050 

  

7,680  

 

-  

 

- 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 

- ไม่มีหลกัประกนั 

  

24,000 

  

30,000 

  

- 

 

- 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลและ

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

6 

 

22,000 

  

10,000 

  

- 

 

- 

หนีสินตามสัญญาเช่า   6 400,655  -  398,405  - 

รวมหนีสินทีมีภาระดอกเบยี  453,705  47,680  398,405  - 
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18 ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวมี้ความเสียง

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราดอกเบีย  

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   โครงการผลประโยชน์ 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 562,106  588,805  530,963  549,550 
        

รับรู้ในกําไรขาดทุน        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 54,407  52,881  52,774  50,811 

ตน้ทุนการบริการในอดีต -  4,574  -  4,058 

ดอกเบียจากภาระผกูพนั 7,263  6,917  6,616  6,229 

กลบัรายการโครงการผลประโยชน ์ (6,776)  -  (6,776)  - 

 54,894  64,372  52,614  61,098 
        

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน        

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกั        

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  1,021  -  - 

- ขอ้สมมติทางการเงิน -  (5,347)  -  (6,177) 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  (36,516)  -  (30,699) 

 -  (40,842)  -  (36,876) 

ผลประโยชน์จ่าย (63,408)  (50,229)  (59,809)  (42,809) 

ณ วันที  ธันวาคม 553,592  562,106  523,768  530,963 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  คณิตศาสตร์ประกันภัย 2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  1.48 - 2.11  1.48 - 2.07  1.48  1.48 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต  2.00 - 5.00  2.00 - 5.00  3.00 - 5.00  3.00 - 5.00 

 

ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็น 9.02 ปี  

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอืน ๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ

ผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี 

 

 งบการเงนิรวม 

ผลกระทบต่อภาระผกูพันของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิมขนึร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (37,753) (36,113) 42,770 40,914 

การเพมิขึนของเงนิเดือนในอนาคต   46,257 38,948 (41,427) (35,057) 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน  (36,982) (34,891) 17,376 16,195 

อายเุฉลีย 1,259 1,185 (1,254) (1,180) 

อตัรามรณะในอนาคต  (4) (4) 4 4 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

ผลกระทบต่อภาระผกูพันของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิมขนึร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (35,175)  (33,201)  39,966  37,738 

การเพมิขึนของเงนิเดือนในอนาคต   44,469  37,269  (39,703)  (33,436) 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน  (36,889)  (34,805)  17,274  16,101 

อายเุฉลีย 1,259  1,185  (1,254)  (1,180) 

 

แม้ว่าการวิเคราะห์นีไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใต้โครงการ

ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความออ่นไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 

19 สํารอง 

 

สาํรองประกอบดว้ย  

 

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนาํไปจา่ยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

สํารองทัวไป 

 

บริษทัจัดสรรเงินสํารองทวัไปเท่ากับร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิแต่ละปี เพือให้บริษัทมีฐานเงินสํารองทวัไปที

แขง็แกร่ง ดาํรงความมนัคงแก่กิจการและเพิมมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุ้น 
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องค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

สํารองการแปลงค่างบการเงนิ 

 

สาํรองการแปลงค่างบการเงินประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทงัหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

 

สํารองการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของปี 2563 

 

สํารองการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมประกอบดว้ย ผลสะสมของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ

ตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

 

สํารองการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของปี 2562 

 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายประกอบดว้ยผลรวมการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ           

เงินลงทุนเผือขายจนกระทงัมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

 

20 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 

บริษทัมีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 3 ส่วนงานหลกั คือ เครืองสําอางและเครืองหอม เครืองแต่งกายสุภาพสตรีและ

เครืองแต่งกายสุภาพบุรุษ บริษทัประเมินกาํไรจากการดาํเนินงาน โดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรจากการ

ดาํเนินงานในงบการเงิน บริษทัไม่ไดร้ายงานสินทรัพยแ์ละหนีสินแต่ละส่วนงานทีรายงาน เนืองจากผูบ้ริหารเชือว่า

การใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนนัเป็นขอ้มูลทีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงาน

ของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมูลเกยีวกับส่วนงานทีรายงาน 

 

 

เครืองสําอาง 

และเครืองหอม  

เครืองแต่งกาย

สุภาพสตรี  

เครืองแต่งกาย

สุภาพบุรุษ  

รวมส่วนงานที

รายงาน  

 

อืนๆ 

  

รวม 

 ตัดรายการบญัชี

ระหว่างกัน  

 

รวม  

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563  2562  2563  2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 740  1,027  2,491  4,167  2,123  3,021  5,354  8,215  2,527  3,220  7,881  11,435 (72)  (126) 7,809  11,309 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 

ตามส่วนงาน (3)  50  (10)  334  120  271  107  655  (85)  (38)  22  617 90 

 

34 112  651 

รายไดอื้น        520  969 

ค่าใชจ่้ายทีไม่ไดปั้นส่วน        (606)  (870) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) 

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      

  

(30)  25 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้        (4)  775 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศที 

ไม่เป็นสาระสาํคญั  

 

ลูกค้ารายใหญ่ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้ทีเป็นลูกคา้รายใหญ่ของกลุ่มบริษทั 

 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหนึง 

 

21 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง 1,190,291  1,592,410  1,079,582  1,501,932 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้ 18 54,894  64,372  52,614  61,098 

โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว ้ 9,357  25,002  6,396  22,104 

อืนๆ  47,272  68,888  41,972  68,699 

รวม 1,301,814  1,750,672  1,180,564  1,653,833 

 

โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว้ 

 

บริษทัไดจ้ดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของบริษทับนพืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจา่ยเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา

ร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลียงชีพตาม

ขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต 
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22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

ซือสินคา้สาํเร็จรูป  4,674,947  7,669,255  4,708,866  7,629,728 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป  737,326  (197,546)  658,345  (196,229) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 21 1,301,814  1,750,672  1,180,564  1,653,833 

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย  596,278  664,466  591,513  664,318 

ค่าเสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย  412,470  237,386  405,481  232,629 

ค่าขนส่ง  114,718  148,916  114,175  148,043 

ค่าลิขสิทธิ  88,461  93,093  87,811  91,976 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสัญญาเช่า (2562: 

   ค่าเช่าพืนทีและบริการ) 

 

29,891 

  

429,797 

 

25,734 

  

422,784 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์  -  22,054  -  22,054 

อืนๆ  259,852  707,335  260,151  667,292 

รวมต้นทุนขาย ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

8,215,757 

  

11,525,428 

 

8,032,640 

  

11,336,428 
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23 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษีเงินได้ทรัีบรู้ในกําไรหรือขาดทุน   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2563  2562  2563  2562 

   (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน          

สาํหรับงวดปัจจุบนั    261  41,268  -  40,868 

ภาษีงวดก่อนๆ ทีบนัทึกตาํไป   19  -  19  - 

   280  41,268  19  40,868 

          

  ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี          

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว   55,477  15,007  55,517  15,007 

   55,757  56,275  55,536  55,875 

          

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

ภาษีเงินได้ 

ก่อนภาษี

เงินได ้

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

ก่อนภาษี 

เงินได ้

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

ตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน 127,057  (25,208)  101,849  -  -  - 

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพย์

เผือขาย -  -  -  (212,902)  42,580  (170,322) 

กาํไรจากการประมาณตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  40,841  

 

(7,375)  33,466 

รวม 127,057  (25,208)  101,849  (172,061)  35,205  (136,856) 

 

  



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

95 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

ภาษีเงินได้ 

ก่อนภาษี

เงินได ้

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

ก่อนภาษี 

เงินได ้

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

ตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน 127,057  (25,208)  101,849  -  -  - 

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพย์

เผือขาย -  -  -  (212,902)  42,580  (170,322) 

กาํไรจากการประมาณตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  36,876  (7,375)  29,501 

รวม 127,057  (25,208)  101,849  (176,026)  35,205  (140,821) 

 

การกระทบยอดเพอืหาอัตราภาษีทีแท้จริง งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 

 

(พันบาท) 

 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 

  

(พนับาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินไดร้วม   (3,566)    775,314 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษเีงินได ้ 20  (713)  20  155,063 

รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษ ี   (70,558)    (112,142) 

ผลกระทบจากรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีรับรู้ต่างกนั 

    ระหว่างบญัชีและภาษ ี

  

12,895 

   

12,724 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัทีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

  

114,114 

   

630 

ภาษีงวดก่อนๆ ทีบนัทึกตาํไป    19    - 

รวม (1,563)  55,757  7  56,275 
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การกระทบยอดเพอืหาอัตราภาษีทีแท้จริง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 

  

(พนับาท) 

 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 

  

(พนับาท) 

กาํไรก่อนภาษเีงินไดร้วม  57,416   751,120 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษเีงินได ้ 20 11,483 20  150,224 

รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษ ี  (70,558)   (112,142) 

ผลกระทบจากรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีรับรู้ต่างกนั 

    ระหว่างบญัชีและภาษ ี

 

7,858 

  

17,793 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัทีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชี 

 

106,734 

  

- 

ภาษีงวดก่อนๆ ทีบนัทึกตาํไป   19   - 

รวม 97 55,536 7  55,875 

 

 งบการเงินรวม 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนสิีน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 

รวม 526,768  669,987  (2,979,617)  (1,342,262) 

การหักกลบรายการของภาษี  (526,768)  (669,987)  526,768  669,987 

สินทรัพย์ (หนสิีน) ภาษเีงินได้รอการ      

ตัดบญัชีสุทธิ  -  -  (2,452,849)  (672,275) 

        

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนสิีน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 

รวม 526,728  669,987  (2,977,235)  (1,339,880) 

การหักกลบรายการของภาษี  (526,728)  (669,987)  526,728  669,987 

สินทรัพย์ (หนสิีน) ภาษีเงินได้รอการ      

ตัดบญัชีสุทธิ  -  -  (2,450,507)  (669,893) 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที  

31 ธันวาคม 

2562  

กาํไรสะสม/

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุ้น 

  

 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

 

ณ วันที  

31 ธันวาคม 

2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4,243  -  2,363 - 6,606 

สินคา้คงเหลือ 10,205  - 1,070 - 11,275 

กาํไรขนัตน้ของค่าเผือสินคา้รับคืน 422,879  - (93,161) - 329,718 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 104,319  (89,549) (7,167) -  7,603 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 22,148  - - - 22,148 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 5,076 - 5,076 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 106,193  - (1,439) -  104,754 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหน้า -  - 39,588 -  39,588 

รวม 669,987  (89,549) (53,670) - 526,768 

       

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

หนีสินอนุพนัธ์ - 1,881 (662) - 1,219 

ตราสารทุนทีวดัมูลค่ายตุิธรรม 

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

   (2562: ตราสารทุนทีเป็น 

   หลักทรัพย์เผือขาย)  

 

 

 

(1,329,648) 

  

 

 

(1,612,221) 

 

 

 

- 

 

 

 

(25,208) 

  

 

 

(2,967,077) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  (10,781)  - (1,145)  - (11,926) 

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

รวม (1,342,262)  (1,610,340)  (1,807)  (25,208)  (2,979,617) 

         

สุทธ ิ (672,275)  (1,699,889)  (55,477)  (25,208)  (2,452,849) 
 

  



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจา่ย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที  

1 มกราคม  

2562  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

ณ วันที  

31 ธันวาคม  

2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  4,778  (535) - 4,243 

สินคา้คงเหลือ 11,944  (1,739) - 10,205 

กาํไรขนัตน้ของค่าเผือสินคา้รับคืน 446,195  (23,316) - 422,879 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 93,825  10,494 - 104,319 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 22,148 - - 22,148 

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

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 109,910  3,658 (7,375) 106,193 

รวม 691,224  (13,862) (7,375) 669,987 

      

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย (1,372,228)  - 42,580 (1,329,648) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  (9,636)  (1,145)  - (10,781) 

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

รวม (1,383,697)  (1,145)  42,580  (1,342,262) 
        

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

 

 

 

 

 

  



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

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 

 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที  

31 ธันวาคม 

2562  

กาํไรสะสม/

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุ้น 

 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

ณ วันที  

31 ธันวาคม 

2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4,243  -  2,363 - 6,606 

สินคา้คงเหลือ 10,205  - 1,070 - 11,275 

กาํไรขนัตน้ของค่าเผือสินคา้รับคืน 422,879  - (93,161) - 329,718 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 104,319  (89,549) (7,167) - 7,603 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 22,148  - - - 22,148 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 5,036 - 5,036 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 106,193  - (1,439) -  104,754 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหน้า -  - 39,588 -  39,588 

รวม 669,987  (89,549) (53,710) - 526,728 

       

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

หนีสินอนุพนัธ์ - 1,881 (662) - 1,219 

ตราสารทุนทีวดัมูลค่ายตุิธรรม 

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

   (2562: ตราสารทุนทีเป็น 

   หลักทรัพย์เผือขาย) 

 

 

 

(1,329,648) 

 

 

 

(1,612,221) 

 

 

 

- 

  

 

 

(25,208) 

 

 

 

(2,967,077) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  (10,232)  - (1,145)  - (11,377) 

รวม (1,339,880)  (1,610,340)  (1,807)  (25,208)  (2,977,235) 

         

สุทธ ิ (669,893)  (1,699,889)  (55,517)  (25,208)  (2,450,507) 

 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที  

1 มกราคม  

2562  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

ณ วันที  

31 ธันวาคม 

2562  

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4,778  (535) - 4,243 

สินคา้คงเหลือ 11,944  (1,739) - 10,205 

กาํไรขนัตน้ของค่าเผือสินคา้รับคืน 446,195  (23,316) - 422,879 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 93,825  10,494 - 104,319 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 22,148 - - 22,148 

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

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 109,910  3,658 (7,375) 106,193 

รวม 691,224  (13,862) (7,375) 669,987 

      

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย (1,372,228)  - 42,580  (1,329,648) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  (9,087)    (1,145)  - (10,232) 

รวม (1,381,315)  (1,145)  42,580  (1,339,880) 
        

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

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีทียงัไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี 

เงินไดร้อการตดับญัชีจาํนวน 533.67 ล้านบาท และ 60.07 ล้านบาท ตามลาํดับ (31 ธันวาคม 2562: ไม่มี, 71.34  

ล้านบาท ตามลาํดับ)  

 

 
  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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24 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กําไร (ขาดทุน) ทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 

 สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

  

 

   

 

กําไร (ขาดทุน) ทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 

   สามัญของบริษัท 

 

(52,359) 

  

725,196 

  

1,880 

  

695,244 

จํานวนหุ้นสามัญทอีอกจําหน่ายแล้ว 290,634  290,634  290,634  290,634 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) (0.18)  2.50  0.01  2.39 

 

25 เงนิปันผล 

 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปนี 

 

 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 

      
 

  



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

 

(ก) มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม  

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินรวมถึง

ลําดับชันมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิน 

ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2563          

สินทรัพย์ทางการเงนิทวีัดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

ตราสารทุน 19,686,554  9,136,287  -  10,550,267  19,686,554 

           

หนสิีนทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน 

หนีสินอนุพนัธ์ (6,095)  -  (6,095)  -  (6,095) 

          

31 ธันวาคม 2562          

สินทรัพย์ทางการเงนิและหนีสินทางการเงิน 

ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

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

หนีสินอนุพนัธ์ -  -  (9,403)  -  (9,403) 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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เครืองมือทางการเงนิทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 และระดบั 3 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับอนุพนัธ์ซึงเป็นสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดย

อา้งอิงราคาซือขายสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีรายงาน 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ตลาด โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึงใช้ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้อย่างเป็นนัยสําคัญ เช่น  

การคิดลดกระแสเงินสด การคิดลดเงินปันผล การเปรียบเทียบราคาตลาด หรือมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิทีรายงานล่าสุด

ปรับปรุงดว้ยปัจจยัอนืทีเกียวขอ้ง (ถา้มี) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปลียนแปลงในขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้เพียงหนึงอย่างซึงอาจเป็นไปได้อย่างมีเหตุผล ณ วนัทีรายงาน  

โดยถือว่าขอ้มูลอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ดงัต่อไปนี 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิทวีัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ขอ้สมมติเพิมขนึ 

ร้อยละ 0.05 

 ขอ้สมมติลดลง 

ร้อยละ 0.05 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2563    

อตัราคิดลด  (41,350)  42,408 
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(ข) เงนิลงทุนในตราสารทุน 

  

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ตราสารทุน        

ตราสารทุนทีวดัมูลค่ายตุิธรรมผา่น 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

19,686,554 

  

- 

  

19,686,554 

  

- 

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

ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด -  2,589,999  -  2,586,999 

 19,686,554 11,507,668  19,686,554 11,504,668 

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

สุทธ ิ 19,686,554  10,910,520  19,686,554  10,910,520 

 

รายการเคลือนไหวของตราสารทุนวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนระหว่างปีสินสุดวันที  

31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี  
 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 ณ วนัที  

1 มกราคม        

การปรับ

มูลค่า  

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม  

  2563  ซือ  จาํหน่าย  ยุติธรรม   2563 

                                                หมายเหตุ (พันบาท) 

ตราสารทุน           

บริษทัทีจดทะเบียนใน 

     ตลาดหลกัทรัพย ์

 

3 

 

8,917,669  53,584  (52,475)  217,509  9,136,287 

บริษทัทีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน 

   ตลาดหลกัทรัพย ์

 

3 

 

10,507,782 

 

168,306  (35,369) (90,452)  10,550,267 

รวม  19,425,451        19,686,554 
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รายการเคลือนไหวของตราสารทุนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี  
 

  งบการเงินรวม 

 

 ณ วนัที  

1 มกราคม        การปรับ  

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

  2562  ซือ  จาํหน่าย  มูลค่า   2562 

                                                 (พันบาท) 

ตราสารทุน           

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพย ์

   เผือขาย 

  

9,091,796  38,775  -  (212,902)  8,917,669 

ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่น 

   ความตอ้งการของตลาด 

  

1,836,421 

  

188,043  (21,323) 

 

(10,290)  1,992,851 

รวม  10,928,217        10,910,520 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 ณ วนัที  

1 มกราคม        การปรับ  

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

  2562  ซือ  จาํหน่าย  มูลค่า   2562 

                                                 (พันบาท) 

ตราสารทุน           

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพย ์

   เผือขาย 

  

9,091,796  38,775  -  (212,902)  8,917,669 

ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่น 

   ความตอ้งการของตลาด 

  

1,851,721 

  

188,043  (21,323) 

 

(25,590)  1,992,851 

รวม  10,943,517        10,910,520 
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(ค) นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน    

 

กรอบการบริหารจัดการความเสียง 

 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร 

ความเสียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงซึงรับผิดชอบในการพฒันาและ

ติดตามนโยบายการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสียงจะรายงานการดาํเนินการ

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 

 

นโยบายการบริหารความเสียงของกลุ่มบริษทัจดัทาํขึนเพือระบุและวิเคราะห์ความเสียงทีกลุ่มบริษทัเผชิญเพอืกาํหนด

ระดบัความเสียงทีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได ้นโยบายและระบบการ

บริหารความเสียงได้รับการทบทวนอย่างสมาํเสมอเพือให้สะท้อนการเปลียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและ 

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็นระเบียบและมี

ประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขนัตอนในการบริหารเพือให้พนักงานทงัหมดเขา้ใจ

ถึงบทบาทและภาระหนา้ทีของตน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ

บริหารความเสียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสียงให้สอดคลอ้งกบัความเสียงทีกลุ่มบริษทั

เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในทาํ

หน้าทีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเสียงอย่างสมาํเสมอและในกรณีพิเศษและจะ

รายงานผลทีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ค.1) ความเสียงด้านเครดิต 

 

ความเสียงด้านเครดิตเป็นความเสียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม

เครืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนีทีเป็นลูกคา้

ของกลุ่มบริษทั 
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(ค.1.1)  ลูกหนีการค้า 

 

ฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอืนๆ ซึงอาจส่งผลต่อความเสียงด้านเครดิตของลูกค้า  

ซึงรวมถึงความเสียงของการผดินดัชาํระซึงเกียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมและประเทศทีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสียงกาํหนดนโยบายด้านเครดิตเพือวิเคราะห์ความน่าเชือถือของลูกคา้ 

รายใหม่แต่ละรายก่อนทีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเงือนไขมาตรฐานในการชาํระเงินและการส่ง

สินคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวนวงเงินยอดขายจะกาํหนดไวส้ําหรับลูกคา้แต่ละรายและจะทบทวนเป็น 

รายไตรมาส ยอดขายทีเกินกวา่วงเงินดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารความเสียง  

 

กลุ่มบริษัทจํากัดฐานะเปิดต่อความเสียงด้านเครดิตของลูกหนีการค้าด้วยการกําหนดระยะเวลา 

การจ่ายชาํระสูงสุดที 12 เดือน 
 

ตารางทีแสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเกียวกบัฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนทีคาดวา่จะ

เกิดขึนสําหรับลูกหนีการคา้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนีการคา้  

ค่าเผือผล

ขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า  ลูกหนีการคา้  

ค่าเผือผล

ขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า  
(พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 788,251  -  789,963  - 

เกินกาํหนดชาํระ        

   น้อยกวา่ 1 เดือน 157,567  -  148,514  - 

   1 - 3 เดือน 125,624  -  124,983  - 

   4 - 12 เดือน 10,959  (907)  10,894  (907) 

   มากกวา่ 12 เดือน 14,861  (13,353)  15,982  (13,353) 

รวม 1,097,262  (14,260)  1,090,336  (14,260) 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

 

(14,260) 

    

(14,260) 

  

 

สุทธ ิ 1,083,002    1,076,076   
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อตัราผลขาดทุนคาํนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียด้านเครดิตทีเกิดขึนจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัรา

เหล่านีคูณกบัสเกลแฟคเตอร์เพอืสะทอ้นผลแตกต่างระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจในระหวา่งงวดทีเก็บขอ้มูล 

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัทีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุทีคาดการณ์ไว้

ของลูกหนี 

 

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 

 

รายการเคลอืนไหวของค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิต

ทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการค้า 

 

งบการเงินรวม  

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

 
 

(พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563  
 

(15,491)  (15,491) 

เพมิขนึ  (58)  (58) 

กลบัรายการ  1,289  1,289 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  (14,260)  (14,260) 

 

(ค.1.2) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด และอนุพนัธ์  

  

ฐานะเปิดต่อความเสียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัททีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ ถูกจาํกดัเนืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินทีมีอนัดบัความน่าเชือถือ 

ซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเสียงดา้นเครดิตตาํ 
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(ค.1.3) การคาํประกัน  
 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้การคาํประกันทางการเงินแก่หนีสินของกิจการทีเกียวข้องเท่านัน ณ วนัที  

31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัออกหนงัสือคาํประกนัวงเงินสินเชือกบัธนาคารสําหรับบริษทัทีเกียวขอ้ง

กนัหลายแห่ง (ดูหมายเหตุ ขอ้ 6) 

 

(ค.2) ความเสียงด้านสภาพคล่อง  

 

กลุ่มบริษัทกํากับดูแลความเสียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก

ความผนัผวนในกระแสเงินสด  

 

ตารางต่อไปนีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหนีสินทางการเงิน ณ วนัทีรายงาน โดย

จาํนวนเงินเป็นจาํนวนขนัต้นซึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตาม

สัญญา 

 

 งบการเงินรวม 

 กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 

ภายใน 1 ปี 

 มากกว่า  

1 ปี แต่ 

ไม่เกิน 5 ปี 

  

 

มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพันธ์          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม 

   ระยะสันจากสถาบนัการเงิน   

 

31,050 

  

31,050 

  

- 

  

- 

  

31,050 

เจา้หนีการคา้  1,005,407  1,005,407  -  -  1,005,407 

เงินกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการ 

   ทีเกียวขอ้งกนั 

 

22,000 

  

22,000 

  

- 

 

- 

  

22,000 

หนีสินตามสัญญาเช่า 400,655  247,202  239,810  546  487,558 

 1,459,112  1,305,659  239,810  546  1,546,015 

          

          

          

          

          



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 

 

110 

 งบการเงินรวม 

 กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 

ภายใน 1 ปี 

 มากกว่า  

1 ปี แต่ 

ไม่เกิน 5 ปี 

  

 

มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนีสินทางการเงินทีเป็นอนุพันธ์           

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้  

 

 

  

 

  

 

    

 

- กระแสเงินสดออก (228,765)  (228,765)  -  -  (228,765) 

- กระแสเงินสดเขา้ 222,670  222,670  -  -  222,670 

 (6,095)  (6,095)  -  -  (6,095) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 

ภายใน 1 ปี 

 มากกว่า  

1 ปี แต่ 

ไม่เกิน 5 ปี 

 

มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

หนีสินทางการเงินทีไม่ใช่อนุพนัธ์          

เจา้หนีการคา้  986,475  986,475  -  -  986,475 

หนีสินตามสัญญาเช่า 398,405  245,796  238,398  546  484,740 

 1,384,880  1,232,271  238,398  546  1,471,215 

          

หนีสินทางการเงินทีเป็นอนุพันธ์           

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้  

         

- กระแสเงินสดออก (228,765)  (228,765)  -  -  (228,765) 

- กระแสเงินสดเขา้ 222,670  222,670  -  -  222,670 

 (6,095)  (6,095)  -  -  (6,095) 
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งบการเงินรวม 

   ระยะเวลาทีครบกาํหนดชาํระ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

อตัราดอกเบีย  

ทีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

หนีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีและ 

    เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 

 

MLR-0.25, 5.75 

  

37,680 

  

- 

  

- 

  

37,680 

เงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 4.00  10,000  -  -  10,000 

รวม   47,680  -  -  47,680 

 

(ค.3) ความเสียงด้านตลาด 

 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงจากธุรกิจปกติซึงมาจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาดและ

อตัราแลกเปลียนและจากภาระผูกพนัตามสัญญาทีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือ

ออกอนุพนัธ์เพอืการเก็งกาํไรหรือเพอืการคา้  

 

(ค.3.1) ความเสียงด้านอัตราแลกเปลยีน 

 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนทีเกียวขอ้งกบัการซือและการขายทีเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลกัเพือป้องกนัความ

เสียงในหนีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศทีครบกาํหนดชาํระน้อยกว่าหนึงปี สัญญาซือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีทาํสัญญา ณ วนัทีรายงานเกียวขอ้งกบัการซือในสกุลเงินตราต่างประเทศ

ทีคาดการณ์ว่าจะเกิดขึนในภายหลงั 
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ฐานะเปิดต่อความเสียงจากเงินตรา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ต่างประเทศ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,617  8,402  -  - 

เจา้หนีการคา้ (46,727)  (654)  (42,431)  (654) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที มี 

   ความเสียง 

 

(37,110) 

  

7,748 

  

(42,431) 

  

(654) 

สัญญาซือเงินตราตา่งประเทศ                                        42,431  654  42,431  654 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธ ิ 5,321  8,402  -  - 

        

สกุลเงินอนื ๆ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 248  4,862  248  310 

เจา้หนีการคา้ (398)  -  -  - 

ยอดความเสียงคงเหลือสุทธ ิ (150)  4,862  248  310 

 

(ค.3.2) ความเสียงด้านอัตราดอกเบยี 

 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบียเป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบียตลาด 

ซึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย

คงที กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นอตัราดอกเบียโดยหลกัมาจากเงินกูย้ืม  

 

27 การบริหารจัดการทุน   

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มนัคงเพือรักษาความเชือมนัของนกัลงทุน เจา้หนีและ

ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน  

ซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึงไม่รวมส่วนได้

เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทงัยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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28 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอนื ๆ        

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซือสินคา้ทียงัไม่ไดใ้ช ้ 245,000  245,000  223,000  223,000 

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 25,928  23,051  20,488  16,540 

สัญญาวา่จา้งงานบริการและค่าทีปรึกษา 9,023  -  8,859  - 

สัญญาเกียวกบัการพฒันาและการก่อสร้าง 11,889  -  -  - 

รวม 291,840  268,051  252,347  239,540 

 

29 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมือวันที 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสะสม  

เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 72.66 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

ในระหวา่งปี 2564 

 

30 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ฉบบัปรับปรุงใหม่ ใหท้างเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ตอ้งประเมินว่าการได้รับ

การลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกับ COVID-19 เป็นการเปลียนแปลงสัญญาเช่า โดยบนัทึกลดทีหนีสินตามสัญญาเช่าโดยตรง 

การถือปฏิบัติตามทางเลือกดังกล่าวต้องปรับปรุงผลกระทบกับกําไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2564 และไม่ต้อง

ปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ ซึงขณะนีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาวา่จะเลือกถือปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวหรือไม ่
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31 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 ์

   หมุนเวียนอนื 

 

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 

   ไม่หมุนเวียนอนื 

 

- 

 

10,910,520 

  

10,910,520 

 

- 

 

10,910,520 

  

10,910,520 

  -   -  

 

การจดัประเภทรายการใหม่นีเนืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 

 


