
                   

  
 
 
 
 
 

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

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจ้าไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564       
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงิน  
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัด           
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4195 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 สิงหาคม 2564 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,521,126 1,795,163 1,499,875 1,780,973 

เงินลงทุนชัว่คราว 982,466 576,541 982,466 576,541 

ลูกหน้ีการคา้  6 729,213 1,083,002 722,389 1,076,076 

ลูกหน้ีอ่ืน 135,299 260,006 133,766 260,312 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 47,500 57,500 169,500 176,000 

สินคา้คงเหลือ  3,023,202 2,999,779 3,017,228 2,986,327 

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 92,681 98,051 -                       -                       

ภาษีขายของสินคา้ท่ียงัไม่ถือเป็นการขาย 244,748 236,003 244,748 236,003 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23,180 26,176 21,583 22,742 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,799,415 7,132,221 6,791,555 7,114,974 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัใน

   การเบิกใช้ 2,949 2,949 -                       -                       

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 19,358,089          19,686,554          19,358,089          19,686,554          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 863,136 892,238 693,639 707,227 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                       -                       24,481 26,449 

เงินให้กูย้มืระยะยาว 3,550                   3,550                   3,550                   3,550                   

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,126,351 1,129,447 1,190,039 1,193,791 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,588,577 2,662,659 2,521,048 2,592,705 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 821,707 383,926 817,464 381,877 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 92,031                 90,850                 84,733                 83,312                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  227,084 243,410 222,862 239,938 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 25,083,474 25,095,583 24,915,905 24,915,403 

รวมสินทรัพย์ 31,882,889 32,227,804 31,707,460 32,030,377 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมนุเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 16,999 31,050 -                       -                       

เจา้หน้ีการคา้ 708,729 1,005,407 691,966 986,475 

เจา้หน้ีอ่ืน 341,268 410,637 335,610               404,543               

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 308,054               194,894 306,234               193,824               

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 16,000 22,000 -                       -                       

รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ท่ีถึงก าหนดรับรู้

   ภายในหน่ึงปี 6,662 6,662 6,662 6,662 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,397,712 1,670,650 1,340,472 1,591,504 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 511,803 205,761 509,353 204,581 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 2,368,860 2,452,849 2,363,373 2,450,507 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 513,091 497,442 484,980 467,618 

รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ 187,971 191,275 187,971 191,275 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 90,216 93,066 87,722 91,414 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,671,941 3,440,393 3,633,399 3,405,395 

รวมหนีสิ้น 5,069,653 5,111,043 4,973,871 4,996,899 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน
   (หุ้นสามัญจ านวน 500 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 500,000 500,000 500,000 500,000 

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้  

   (หุ้นสามัญจ านวน 291 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 290,634 290,634 290,634 290,634 

ส่วนเกินมูลคา่หุน้

   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 1,487,144 1,487,144 1,487,144 1,487,144 

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

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

      ส ารองทัว่ไป 2,030,721 2,030,721 2,030,721 2,030,721 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,520,268 11,498,629 11,430,854 11,401,641 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 11,390,898 11,719,605 11,392,803 11,721,905 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 26,821,098 27,128,166 26,733,589 27,033,478 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (7,862) (11,405) -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,813,236 27,116,761 26,733,589 27,033,478 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,882,889 32,227,804 31,707,460 32,030,377 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 1,492,533            1,388,119            1,450,988            1,340,576            

ตน้ทุนขาย 1,091,819            978,440               1,056,999            959,766               

ก ำไรขั้นต้น 400,714               409,679               393,989               380,810               

รายได้อ่ืน

เงินปันผลรับ 279,407               311,118               295,350               326,066               

รายไดอ่ื้น 35,351                 13,049                 36,444                 14,946                 

รวมรำยได้อ่ืน 314,758               324,167               331,794               341,012               

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 715,472               733,846               725,783               721,822               

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 375,492               314,542               373,354               315,772               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 249,097               275,245               249,715               254,732               

รวมค่ำใช้จ่ำย 624,589               589,787               623,069               570,504               

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 90,883                 144,059               102,714               151,318               

ตน้ทุนทางการเงิน (2,182)                 (4,805)                 (1,981)                 (4,263)                 

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (5,797)                 (12,376)               -                      -                      

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 82,904                 126,878               100,733               147,055               

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (1,123)                 (24,795)               2,015                   (24,770)               
ก ำไรส ำหรับงวด 81,781                 102,083               102,748               122,285               

งบกำรเงนิรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
6



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

    ขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 6,044                   (2,976)                 -                      -                      

รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือ

    ขำดทุนในภำยหลงั 6,044                   (2,976)                 -                      -                      

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

   ขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนด

   ให้วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (19,472)               575,379               (19,472)               575,379               

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,895                   (115,076)             3,895                   (115,076)             

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือ

   ขำดทุนในภำยหลงั (15,577)               460,303               (15,577)               460,303               

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (9,533)                 457,327               (15,577)               460,303               

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 72,248                 559,410               87,171                 582,588               

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 87,505                 105,408               102,748               122,285               

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (5,724)                 (3,325)                 -                      -                      
ก ำไรส ำหรับงวด 81,781                 102,083               102,748               122,285               

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 75,611                 563,750               87,171                 582,588               

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,363)                 (4,340)                 -                      -                      
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 72,248                 559,410               87,171                 582,588               

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน  (บาท) 0.30                     0.36                     0.35                     0.42                     

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 11 3,283,947            3,531,089            3,189,361            3,418,170            

ตน้ทุนขาย 2,337,926            2,479,652            2,264,064            2,400,897            

ก ำไรขั้นต้น 946,021               1,051,437            925,297               1,017,273            

รายได้อ่ืน

เงินปันผลรับ 306,865               314,116               322,808               329,064               

รายไดอ่ื้น 78,605                 91,371                 80,644                 96,351                 

รวมรำยได้อ่ืน 385,470               405,487               403,452               425,415               

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 1,331,491            1,456,924            1,328,749            1,442,688            

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 738,178               873,605               733,073               872,041               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 489,822               566,901               493,794               534,794               

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,228,000            1,440,506            1,226,867            1,406,835            

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 103,491               16,418                 101,882               35,853                 

ตน้ทุนทางการเงิน (4,698)                 (7,419)                 (3,940)                 (6,331)                 

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 11 (13,554)               (13,946)               -                      -                      

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ 85,239                 (4,947)                 97,942                 29,522                 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 10 1,638                   (11,926)               4,858                   (11,821)               
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 86,877                 (16,873)               102,800               17,701                 

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
8



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

    ขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 394                      3,316                   -                      -                      

รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือ

    ขำดทุนในภำยหลงั 394                      3,316                   -                      -                      

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

   ขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลคา่

   ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 13 (412,539)             (239,409)             (412,539)             (239,409)             

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 10 82,508                 47,882                 82,508                 47,882                 

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือ

   ขำดทุนในภำยหลงั (330,031)             (191,527)             (330,031)             (191,527)             

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (329,637)             (188,211)             (330,031)             (191,527)             

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (242,760)             (205,084)             (227,231)             (173,826)             

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 95,226                 (12,519)               102,800               17,701                 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (8,349)                 (4,354)                 -                      -                      
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 86,877                 (16,873)               102,800               17,701                 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (234,410)             (201,971)             (227,231)             (173,826)             

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (8,350)                 (3,113)                 -                      -                      
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (242,760)             (205,084)             (227,231)             (173,826)             

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน   (บาท) 0.33                     (0.04)                   0.35                     0.06                     

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
9



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนแบ่ง

ก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน รวมองค์

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส ารอง ส ารอง ของบริษทัร่วม ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ มูลคา่ ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ การเปล่ียนแปลง ท่ีใชวิ้ธี ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร งบการเงิน ในมูลคา่ยติุธรรม ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                -                -                -                -                (203,444)          -                -                   -                -                   (203,444)          -                (203,444)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไรหรือขาดทุน -                -                -                -                -                (12,519)            -                -                   -                -                   (12,519)            (4,354)           (16,873)            

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

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                -                -                -                -                (12,519)            2,075             (191,527)          -                (189,452)          (201,971)          (3,113)           (205,084)          

โอนไปก าไรสะสม -                -                -                -                -                3,064               -                (3,064)              -                (3,064)              -                   -                -                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2563 290,634         1,487,144      51,433           50,000           1,961,197      11,605,380      (1,263)           11,428,141      536                11,427,414      26,873,202      (7,823)           26,865,379      

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
10



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนแบ่ง

ก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน รวมองค์

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส ารอง ส ารอง ของบริษทัร่วม ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ มูลคา่ ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ การเปล่ียนแปลง ท่ีใชวิ้ธี ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร งบการเงิน ในมูลคา่ยติุธรรม ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 290,634         1,487,144      51,433           50,000           2,030,721      11,498,629      (924)              11,718,905      1,624             11,719,605      27,128,166      (11,405)         27,116,761      

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                -                -                -                -                (72,658)            -                -                   -                -                   (72,658)            -                (72,658)            

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจการควบคุมเพ่ิมข้ึน

   จากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย -                -                -                -                -                -                   -                -                   -                -                   -                   11,893           11,893             

รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของทีบั่นทึกโดยตรง

เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                -                -                -                (72,658)            -                -                   -                -                   (72,658)            11,893           (60,765)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไรหรือขาดทุน -                -                -                -                -                95,226             -                -                   -                -                   95,226             (8,349)           86,877             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                -                -                -                -                -                   395                (330,031)          -                (329,636)          (329,636)          (1)                  (329,637)          

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                -                -                -                -                95,226             395                (330,031)          -                (329,636)          (234,410)          (8,350)           (242,760)          

โอนไปก าไรสะสม -                -                -                -                -                (929)                 -                929                  -                929                  -                   -                -                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564 290,634         1,487,144      51,433           50,000           2,030,721      11,520,268      (529)              11,389,803      1,624             11,390,898      26,821,098      (7,862)           26,813,236      

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
11



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส ารอง

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง การเปล่ียนแปลง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                   -                   -                   -                   -                   (203,444)          -                         (203,444)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   -                   17,701              -                         17,701              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   -                   -                   (191,527)                (191,527)          

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   17,701              (191,527)                (173,826)          

โอนไปก าไรสะสม -                   -                   -                   -                   -                   3,064                (3,064)                    -                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2563 290,634           1,487,144        51,433             50,000             1,961,197        11,484,373      11,431,141            26,755,922      

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส ารอง

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง การเปล่ียนแปลง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 290,634           1,487,144        51,433             50,000             2,030,721        11,401,641      11,721,905            27,033,478      

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                   -                   -                   -                   -                   (72,658)            -                         (72,658)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   -                   102,800           -                         102,800           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   -                   -                   (330,031)                (330,031)          

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                   -                   -                   -                   -                   102,800           (330,031)                (227,231)          

โอนไปก าไรสะสม -                   -                   -                   -                   -                   (929)                 929                        -                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564 290,634           1,487,144        51,433             50,000             2,030,721        11,430,854      11,392,803            26,733,589      

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
13



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 86,877                   (16,873)                  102,800                 17,701                   

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,638)                    11,926                   (4,858)                    11,821                   

ตน้ทนุทางการเงิน 4,698                     7,419                     3,940                     6,331                     

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 255,032                 283,391                 250,751                 270,575                 

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย -                         96                          32,412                   9,614                     

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 78                          1,742                     78                          1,742                     

ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์ (6,969)                    (11,538)                  (6,969)                    (11,538)                  

ส่วนแบง่ขาดทนุของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 13,554                   13,946                   -                         -                         

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินคา้ 14,375                   (724)                       18,417                   200                        

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของโครงการอสงัหาริมทรัพย์

    ระหว่างพฒันา (665)                       612                        -                         -                         

ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 3,855                     1,935                     3,855                     1,935                     

รับรู้รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ (3,304)                    -                         (3,304)                    -                         

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 33,004                   31,054                   31,940                   29,915                   

เงินปันผลรับ (306,865)                (314,116)                (322,808)                (329,064)                

ดอกเบ้ียรับ (5,563)                    (9,438)                    (6,096)                    (10,477)                  

86,469                   (568)                       100,158                 (1,245)                    

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 353,519                 553,887                 353,417                 543,140                 

ลูกหน้ีอ่ืน 106,061                 2,219                     108,078                 2,327                     

สินคา้คงเหลือ (37,798)                  24,993                   (49,318)                  27,355                   

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 6,035                     14,764                   -                         -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,875)                    14,841                   (6,712)                    14,505                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,329                     10,080                   8,658                     9,305                     

เจา้หน้ีการคา้ (296,678)                (554,670)                (294,509)                (551,714)                

เจา้หน้ีอ่ืน (59,204)                  (136,396)                (58,914)                  (134,289)                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,850)                    (629)                       (3,692)                    (908)                       

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 159,008                 (71,479)                  157,166                 (91,524)                  

จ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (17,355)                  (30,720)                  (14,578)                  (28,014)                  

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (15,468)                  (10,855)                  (14,972)                  (10,724)                  

ภาษีเงินไดรั้บคืน 23,622                   -                         23,622                   -                         

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน 149,807                 (113,054)                151,238                 (130,262)                

งบกำรเงินรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (405,925)                590,832                 (405,925)                590,832                 

เงินสดรับจากการขายตราสารทนุ 1,838                     30,369                   1,838                     30,369                   

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทนุ (85,912)                  (150,147)                (85,912)                  (150,147)                

เงินสดจ่ายจากการเรียกช าระค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย -                         -                         (16,856)                  -                         

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 91                          1,344                     91                          1,344                     

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย ์ (32,069)                  (86,988)                  (30,754)                  (86,613)                  

เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและพนกังาน 10,000                   79                          10,000                   7,079                     

เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         (3,500)                    (1,500)                    

รับเงินปันผล 322,808                 329,064                 322,808                 329,064                 

รับดอกเบ้ีย 4,418                     13,368                   4,951                     14,407                   

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (184,751)                727,921                 (203,259)                734,835                 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (14,051)                  (1,212)                    -                         -                         

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         10,000                   -                         -                         

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,000)                    (10,000)                  -                         -                         

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (153,393)                (157,868)                (152,479)                (157,586)                

เงินสดรับจากการเรียกช าระค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย - ส่วนไดเ้สีย

   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 11,893                   -                         -                         -                         

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั (72,658)                  (203,444)                (72,658)                  (203,444)                

จ่ายดอกเบ้ีย (4,844)                    (7,391)                    (3,940)                    (6,331)                    

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (239,053)                (369,915)                (229,077)                (367,361)                

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (273,997)                244,952                 (281,098)                237,212                 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเทา่เงินสด (40)                         (6,194)                    -                         -                         

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (274,037)                238,758                 (281,098)                237,212                 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ 1 มกราคม 1,795,163              1,113,701              1,780,973              1,095,121              

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ 30 มถุินำยน 1,521,126              1,352,459              1,499,875              1,332,333              

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

การลดลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุ (412,539)                (239,409)                (412,539)                (239,409)                

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ (3,924)                    7,077                     (3,924)                    7,077                     

โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                         16,421                   -                         16,421                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 611,466                 7,409                     608,355                 7,409                     

สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง (18,888)                  (24)                         (18,888)                  (24)                         

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

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



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 
 
1 ข้อมูลทั่วไป  

 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี  
ฉบับท่ี 34 เ ร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล   รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง   
โดยงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้น
กบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไว้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เวน้แตท่ี่ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ 4 
 

3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

การยินยอมการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามการปรับปรุง TFRS 16 เร่ือง การลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ 
COVID-19 ซ่ึงให้ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ตอ้งประเมินว่าการไดรั้บการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ท่ีเขา้
เง่ือนไขเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวกบัทุกสัญญาเช่า  อย่างไรก็ตาม
การถือปฎิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับหน้ีสินตามสัญญาเช่าและก าไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564  
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในปี 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ท าให้ค่าเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2564 ลดลงเป็นจ านวน 18.74 ลา้นบาท และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ลดลง
เป็นจ านวน 34.72 ลา้นบาท 
 

4 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 (Covid-19)  
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่าง 
ปี 2564 จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษัทจึงจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ือง
การไม่น าการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาเง่ือนไขว่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 
เน่ืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตามไม่มีผลกระทบท่ีตอ้ง
ปรับปรุงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัในปี 2564 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 สถานประกอบการของกลุ่มบริษัทในบางพื้นท่ีในประเทศไทย โดยเฉพาะ 29 จังหวัด  
ในเขตพื้นท่ีสีแดงเข้ม ได้ท าการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว เพื่อให้
สอดคล้องกับการประกาศของส่วนงานราชการ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและ
ด าเนินการเพื่อลดผลกระทบใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 

5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 ส าหรับความสัมพนัธ์กบับุคคล
หรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัและนโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการ อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
แต่ละประเภทไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  9,191  6,552 
รายไดอ่ื้น ๆ -  -  3,095  4,082 
ซ้ือสินคา้ -  -  18,952  32,542 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -  -  -  689 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ -  -  81  442 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 45  90  -  26 
เงินปันผลรับ 15,944  14,948  15,944  14,948 
รายไดอ่ื้น ๆ 759  1,265  759  1,265 
ซ้ือสินคา้ 31,374  31,164  31,374  31,164 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 910  680  910  680 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 2,378  1,506  2,333  1,347 
        
บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 166,855  152,895  161,771  144,237 
ขายทรัพยสิ์น -  406  -  406 
เงินปันผลรับ 270,713  292,753  270,713  292,753 
รายไดอ่ื้น ๆ 38,434  45,328  38,246  45,328 
ซ้ือสินคา้ 1,992,251  1,914,175  1,991,621  1,906,330 
ซ้ือสินทรัพย ์ 5,378  15,673  5,335  15,673 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 116,472  92,576  116,468  92,570 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 24,181  22,877  23,635  21,389 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
     ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 27,473  34,696  25,885  32,482 
     ผลประโยชน์ระยะยาว 3,926  3,979  2,851  2,830 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 31,399  38,675  28,736  35,312 
 

  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  9,192  6,385 
บริษทัร่วม 48  -  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,353  89,998  76,510  89,008 
รวม 77,401  89,998  85,702  95,393 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (907)  
 

(907)  (907)  
 

(907) 
สุทธ ิ 76,494  89,091  84,795  94,486 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่  
   จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ส าหรับ  
   งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  (1,289)  -  (1,289) 

         
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  558  576 
บริษทัร่วม -  4  -  4 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,005  153,646  77,005  153,646 
รวม 77,005  153,650  77,563  154,226 

 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม  

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัร่วม 5.25-6.03  5.25  27,500  -  -  27,500 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.43-3.98  3.73  30,000  -  (10,000)  20,000 
รวม     57,500      47,500 

 
 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2563  2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัยอ่ย 0.90-1.72  0.65  118,500  3,500  -  122,000 
บริษทัร่วม 5.25-6.03  5.25  27,500  -  -  27,500 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.43-3.98  3.73  30,000  -  (10,000)  20,000 
รวม     176,000      169,500 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เจ้าหนี้การค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  5,533  1,449 
บริษทัร่วม 9,952  16,715  9,952  16,715 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 633,160  828,057  632,686  826,203 
รวม 643,112  844,772  648,171  844,367 

 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เจ้าหนี้อื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  50  177 
บริษทัร่วม 1,500  1,326  1,492  1,310 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  51,606  54,425  51,606  54,425 
รวม 53,106  55,751  53,148  55,912 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
หนี้สินตามสัญญาเช่า  
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  50,588  42,173  50,588  42,173 
รวม 50,588  42,173  50,588  42,173 

 
 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม  

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2563   2564  2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน    
บุคคลหรือกิจการอ่ืน 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.00  3.00  22,000  -  (6,000)  16,000 
รวม     22,000      16,000 

 
  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอื่น ๆ  
ภำระค ำ้ประกันกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 512,440  540,720 

 
6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 617,075  788,251  623,150  789,963 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 1 เดือน 86,520  157,567  79,511  148,514 
   1 - 3 เดือน 24,761  125,624  18,871  124,983 
   4 - 12 เดือน 2,357  10,959  2,172  10,894 
   มากกวา่ 12 เดือน 13,030  14,861  13,215  15,982 
รวม 743,743  1,097,262  736,919  1,090,336 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 
(14,530) 

  
(14,260) 

  
(14,530) 

  
(14,260) 

สุทธ ิ 729,213  1,083,002  722,389  1,076,076 

 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
เพิ่มขึ้น 270  1,645  270  1,645 

 

  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร     
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
  

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
มิถุนายน 

  2564  2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
บริษัทร่วม  (ร้อยละ) (พันบาท) 
Nanan Cambo Solution 
     Co., Ltd. 

 
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 49.00 

 
49.00 12,960 

 
12,960 

 
6,475 

 
6,475 

 
(640) 

 
(640) 

 
5,835 

 
5,835 

 
6,300 

 
5,232 

 
- 

  
- 

บริษทั บุญ แคปปิตอล 
     โฮลดิ้ง จ ากดั 

 
ลงทุน 

 
32.00 

  
32.00 

 
700,000 

  
700,000 

  
224,000 

  
224,000 

  
- 

  
- 

 
224,000 

  
224,000 

 
241,862 

  
237,358 

 
- 

  
- 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
เลทเธอร์ แฟชัน่ จ ากดั 

 
รองเทา้หนงั 

 
28.00 

  
28.00 

 
50,000 

  
50,000 

  
21,728 

  
21,728 

  
- 

  
- 

 
21,728 

  
21,728 

 
31,587 

  
33,362 

 
-  

 
560 

บริษทั รักษาความ
ปลอดภยั ไทยซีคอม 
จ ากดั 

จ าหน่าย ให้เช่าอุปกรณ์
สัญญาณเตือนภยัและ
ให้บริการรักษาความ

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

 
 
 
- 

 
 

 
 
 
-  196,983  196,983  278,202  282,824 

 

15,943  

 
 
 

11,595 
บริษทั ร่วมอิสสระ 
     จ ากดั 

พฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

 
25.00 

  
25.00 

 
300,000 

  
300,000 

  
74,999 

  
74,999 

  
- 

  
- 

 
74,999 

  
74,999 

 
168,699 

  
177,493 

 
- 

  
- 

บริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์ 
    อะ คาร์ จ ากดั   

 
เช่ารถ 

 
25.00 

  
25.00 

 
380,000 

  
380,000 

  
93,682 

  
93,682 

  
(13,588) 

  
- 

 
80,094 

  
93,682 

 
57,377 

  
75,003 

 
- 

  
2,793 

บริษทั ร่วมอิสสระ 
ดีเวล็อป เมนท ์จ ากดั   

 
โรงแรม 

 
25.00 

 
 

 
25.00 

 
360,000 

  
360,000 

  
90,000 

  
90,000 

  
- 

  
- 

 
90,000 

  
90,000 

 
79,109 

  
80,966 

 
- 

  
- 

รวม         707,867  707,867  (14,228)  (640)  693,639  707,227  863,136  892,238  15,943  14,948 
 

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

 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 

มิถุนายน 
 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
มิถุนายน 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
บริษัทย่อย   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั ดบัเบิ้ลย ูบี อาร์                
อี จ ากดั 

พฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

 
99.99 

  
99.99 

 
50,000 

  
50,000 

 
49,999 

  
49,999 

 
(39,344) 

  
(37,376) 

 
10,655 

  
12,623 

  
- 

  
- 

Canchana International 
Co., Ltd.   

 
จดัจ าหน่ายสินคา้ 

 
60.00 

  
60.00 

 
16,300 

  
16,300 

 
13,826 

  
13,826 

  
- 

  
- 

 
13,826 

  
13,826 

  
- 

  
- 

บริษทั ไหมทอง จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย 
เส้ือผา้ส าเร็จรูป 

 
58.16 

  
58.16 

 
140,000 

  
111,250 

 
96,957 

  
80,101 

 
(96,957) 

  
(80,101) 

 
- 

 
 

 
- 

  
- 

  
- 

รวม           160,782  143,926  (136,301)  (117,477)  24,481  26,449  -  - 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ Canchana International  Co., Ltd. ซ่ึงด าเนินธุรกิจในราชอาณาจกัรกมัพูชา 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั ไหมทอง จ ากดั โดยช าระค่าหุน้เพิ่มร้อยละ 25 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 16.86 ลา้นบาท (674,250 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
25 บาท) ทั้งน้ีสัดส่วนการถือหุ้นยงัคงเดิม 

 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
 

   
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  383,926  381,877 
เพิ่มขึ้น  611,466  608,355 
จ าหน่าย  (18,888)  (18,888) 
หัก ค่าเส่ือมราคา  (154,797)  (153,880) 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564  821,707  817,464 

 

10 ภำษีเงินได้  
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน    
ส าหรับงวดปัจจุบนั  75     - 
      
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี    
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (1,713)  (4,858) 
รวม (1,638)  (4,858) 

    
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 82,508  82,508 
รวม 82,508  82,508 

 
  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 530,448  526,768  533,553  526,728 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,899,308)  (2,979,617)  (2,896,926)  (2,977,235) 
สุทธิ  (2,368,860)  (2,452,849)  (2,363,373)  (2,450,507) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2564 ดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2564  

องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุ้น 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 

2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,606  -  18  -  6,624 
สินคา้คงเหลือ 11,275  -  3,683  -  14,958 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 329,718  -  1,227  -  330,945 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7,603  -  -  -  7,603 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,148  -  -  -  22,148 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,076  -  (3,931)  -  1,145 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 93,524  -  3,472  -  96,996 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 39,588  -  (661)  -  38,927 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,230  -  (128)  -  11,102 
รวม 526,768  -  3,680  -  530,448 

          
          
          



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2564  

องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุ้น 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 

2564 
 (พันบาท) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
อนุพนัธ์ 1,219  -  (1,394)  -  (175) 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (2,967,077) 

 
(232) 

 
- 

 
82,508 

 
(2,884,801) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (11,926)  -  (573)  -  (12,499) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,833)  -  -  -  (1,833) 
รวม (2,979,617)  (232)  (1,967)  82,508  (2,899,308) 
          

สุทธ ิ (2,452,849)  (232)  1,713  82,508  (2,368,860) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2564  

องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุ้น 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 

2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,606  -  18  -  6,624 
สินคา้คงเหลือ 11,275  -  3,683  -  14,958 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 329,718  -  1,227  -  330,945 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7,603  -  3,111  -  10,714 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,148  -  -  -  22,148 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,036  -  (3,897)  -  1,139 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 93,524  -  3,472  -  96,996 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 39,588  -  (661)  -  38,927 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,230  -  (128)  -  11,102 
รวม 526,728  -  6,825  -  533,553 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2564  

องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุ้น 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 

2564 
 (พันบาท) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
อนุพนัธ์ 1,219  -  (1,394)  -  (175) 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (2,967,077) 

 
(232) 

 
- 

 
82,508 

 
(2,884,801) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (11,377)  -  (573)  -  (11,950) 
รวม (2,977,235)  (232)  (1,967)  82,508  (2,896,926) 
          
สุทธ ิ (2,450,507)  (232)  4,858  82,508  (2,363,373) 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัและบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทมีขาดทุนทางภาษี ท่ีจะส้ินสุดอายุในปี 2564 - 2568  
และยงัไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ านวน 683.54 ล้านบาท และ 67.65 ล้านบาท ตามล าดับ  
(31 ธันวาคม 2563: 533.67 ล้านบาท และ 60.07 ล้านบาท ตามล าดับ)  
 

11 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัท ท่ีผู ้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 
การด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน  
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 
บริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้ งส้ิน 3 ส่วนงานหลัก คือ เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี   
เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ  บริษัทประเมินก าไรจากการด าเนินงาน โดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไร  
จากการด าเนินงานในงบการเงิน บริษทัไม่ได้รายงานสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน เน่ืองจาก 
ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 
 

 

 งบกำรเงินรวม 

 
เคร่ืองส ำอำง 
และเคร่ืองหอม  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพสตรี  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพบุรุษ  

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน  

 
อ่ืน ๆ  

ตัดรำยกำรบญัชี
ระหว่ำงกัน 

  
รวม  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
     (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 301  355  1,030  1,175  833  855  2,164  2,385  1,148  1,183  (28)  (37)  3,284  3,531 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 1  6  51  82  (32)  1  20  89  23  (44)  (5)  8  38  53 
รายไดอ้ื่น                         385  405 
ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                         (324)  (449) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                         (14)  (14) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้                         85  (5) 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีไม่เป็นสาระส าคญั 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้ท่ีเป็นรายใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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12 เงินปันผล 
 
รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2564  26 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.25  72.66 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 8 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.70  203.44 
 

13 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (พันบาท) 
ณ 30 มิถุนายน 2564          
เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ตราสารทุน 19,358,089  8,743,208  -  10,614,881  19,358,089 
          
เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 874  -  874  -  874 
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  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (พันบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2563          

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

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

          
เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินอนุพนัธ์ (6,095)  -  (6,095)  -  (6,095) 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 และระดับ 3 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับอนุพนัธ์ซ่ึงเป็นสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดย
อา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ตลาด โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้อย่างเป็นนัยส าคัญ เช่น  
การคิดลดกระแสเงินสด การคิดลดเงินปันผล การเปรียบเทียบราคาตลาด หรือมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรายงานล่าสุด
ปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
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รายการเคลื่อนไหวของตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ณ วนัท่ี       ปรับปรุงมูลค่า  ณ วนัท่ี  
  1 มกราคม    ซ้ือ  จ าหน่าย  ยติุธรรม  30 มิถุนายน 
                                                 (พันบาท) 
2564   
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน 
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด 
   หลกัทรัพย ์

 
9,136,287  -  -  (393,079)  8,743,208 

บริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน 
   ตลาดหลกัทรัพย ์

  
10,550,267 

 
85,912  (1,838)  (19,460)  10,614,881 

รวม  19,686,554  85,912  (1,838)  (412,539)  19,358,089 

 
14 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 
 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัอื่น ๆ    
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 245,000  223,000 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 15,427  11,079 
สัญญาวา่จา้งงานบริการและค่าท่ีปรึกษา 8,821  8,117 
รวม 269,248  242,196 
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15 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลปี 2564 เพื่อวัตถุประสงค์ใน 
การเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลปี 2564 ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม ่
 
 
จดัประเภท

ใหม ่
 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม ่

 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม ่

 
 

จดัประเภท 
ใหม ่

 
 

หลงัจดั 
ประเภทใหม ่

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563            
ประมาณการหน้ีสิน            
   ส าหรับผลประโยชน ์            
   พนกังาน 553,592  (56,150)  497,442  523,768  (56,150)  467,618 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 36,916  56,150  93,066  35,264  56,150  91,414 
   -      -   
            

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด            
   วันที่ 30 มิถุนายน 2563            
รายไดอ้ื่น 42,132  (29,083)  13,049  44,029  (29,083)  14,946 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (203,530)  (111,012)  (314,542)  (205,776)  (109,996)  (315,772) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (380,676)  105,431  (275,245)  (359,450)  104,718  (254,732) 
ตน้ทุนทางการเงิน (39,469)  34,664  (4,805)  (38,624)  34,361  (4,263) 
   -      -   
            

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด            
   วันที่ 30 มิถุนายน 2563            
รายไดอ้ื่น 163,249  (71,878)  91,371  168,229  (71,878)  96,351 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (684,052)  (189,553)  (873,605)  (683,504)  (188,537)  (872,041) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (776,787)  209,886  (566,901)  (743,967)  209,173  (534,794) 
ตน้ทุนทางการเงิน (58,964)  51,545  (7,419)  (57,573)  51,242  (6,331) 
   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 


