
 

                   

  
 
 
 
 

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

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565       
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงิน        
ระหว่างกาล) ของบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
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 
 
 
 
 
 
(กฤตย ์ธรรมทตัโต) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 11915 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2565 



งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,802,765 1,651,217 1,791,080 1,636,260 

เงินลงทุนชัว่คราว 1,002,806 1,291,392 1,002,806 1,291,392 

ลูกหน้ีการคา้  4 891,315 1,096,012 877,040 1,068,876 

ลูกหน้ีอ่ืน 196,136 128,787 194,594 126,855 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 20,000 20,000 121,000 126,500 

เงินให้กูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 3,550 3,550 3,550 3,550 

สินคา้คงเหลือ  2,714,958 2,673,423 2,712,996 2,671,241 

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 77,521 81,881 -                      -                      

ภาษีขายของสินคา้ท่ียงัไม่ถือเป็นการขาย 210,521 206,539 210,521 206,539 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 218,037 23,881 216,325 21,908 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,137,609 7,176,682 7,129,912 7,153,121 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัใน

   การเบิกใช้ 2,949 2,949 -                      -                      

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 20,564,302         20,550,406         20,564,302         20,550,406         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 954,912 951,765 752,309 752,309 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                      -                      20,409 21,731 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,224,931 1,227,763 1,288,071 1,290,903 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,495,915 2,512,424 2,429,565 2,446,559 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 636,361 708,757 633,492 705,437 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 89,181                90,825                82,312                83,803                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  254,655 245,697 250,629 241,717 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 26,223,206 26,290,586 26,021,089 26,092,865 

รวมสินทรัพย์ 33,360,815 33,467,268 33,151,001 33,245,986 

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

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมนุเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 10,084 12,164 -                      -                      

เจา้หน้ีการคา้ 1,021,831 992,965 1,001,349 972,966 

เจา้หน้ีอ่ืน 369,980 425,279 363,032              413,980              

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 298,169 306,845 296,488              305,028              

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 25,000 27,000 -                      -                      

รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ท่ีถึงก าหนดรับรู้

   ภายในหน่ึงปี 6,662 6,662 6,662 6,662 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,731,726 1,770,915 1,667,531 1,698,636 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 339,319 401,824 338,100 400,287 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8 2,686,324 2,681,899 2,672,148 2,667,987 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 485,933 482,270 457,542 455,687 

รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ 182,970 184,613 182,970 184,613 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 86,816 84,730 84,152 82,107 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,781,362 3,835,336 3,734,912 3,790,681 

รวมหนีสิ้น 5,513,088 5,606,251 5,402,443 5,489,317 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(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 11,689,899 11,713,390 11,578,478 11,599,866 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 12,258,579 12,244,920 12,260,148 12,246,871 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 27,858,410 27,868,242 27,748,558 27,756,669 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (10,683) (7,225) -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,847,727 27,861,017 27,748,558 27,756,669 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 33,360,815 33,467,268 33,151,001 33,245,986 

(พันบาท)

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

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขาย 9 1,921,858           1,791,414           1,880,428           1,738,373           

ตน้ทุนขาย 1,343,937           1,246,107           1,312,081           1,207,065           

ก าไรขั้นต้น 577,921              545,307              568,347              531,308              

รายได้อ่ืน

เงินปันผลรับ 11,255                27,458                11,255                27,458                

รายไดอ่ื้น 45,598                43,254                46,268                44,200                

รวมรายได้อ่ืน 56,853                70,712                57,523                71,658                

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 634,774              616,019              625,870              602,966              

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 421,545              362,686              420,614              359,719              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 236,729              240,725              223,680              244,079              

รวมค่าใช้จ่าย 658,274              603,411              644,294              603,798              

ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน (23,500)               12,608                (18,424)               (832)                    

ตน้ทุนทางการเงิน (2,822)                 (2,516)                 (2,475)                 (1,959)                 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 9 3,171                  (7,757)                 -                      -                      

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (23,151)               2,335                  (20,899)               (2,791)                 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 8 (2,097)                 2,761                  (771)                    2,843                  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (25,248)               5,096                  (21,670)               52                       

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

    ขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 653                     (5,650)                 -                      -                      

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั 653                     (5,650)                 -                      -                      

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

   ขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้

   วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 10 16,949                (393,067)             16,949                (393,067)             
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (2,254)                 -                      -                      -                      
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 8 (3,390)                 78,613                (3,390)                 78,613                

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั 11,305                (314,454)             13,559                (314,454)             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 11,958                (320,104)             13,559                (314,454)             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (13,290)               (315,008)             (8,111)                 (314,402)             

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (22,462)               7,721                  (21,670)               52                       

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (2,786)                 (2,625)                 -                      -                      

(25,248)               5,096                  (21,670)               52                       

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (9,832)                 (310,021)             (8,111)                 (314,402)             

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,458)                 (4,987)                 -                      -                      

(13,290)               (315,008)             (8,111)                 (314,402)             

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน   (บาท) (0.08)                   0.03                    (0.07)                   0.00                    

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนแบง่
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน รวมองค์

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส ารอง ส ารอง ของบริษทัร่วม ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ มูลค่า ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า การเปล่ียนแปลง ท่ีใชวิ้ธี ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

ช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทนุซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร งบการเงิน ในมูลค่ายติุธรรม ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 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        

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจการควบคุมเพ่ิมข้ึน

   จากการเพ่ิมทนุของบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                         -                 -                 -                 11,893            11,893               

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทกึโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                         -                 -                 -                 11,893            11,893               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรหรือขาดทนุ -                 -                 -                 -                 -                 7,721              -                 -                         -                 -                 7,721              (2,625)            5,096                 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                 -                 -                 -                 -                 (3,288)            (314,454)                -                 (317,742)        (317,742)        (2,362)            (320,104)            

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                 -                 -                 -                 -                 7,721              (3,288)            (314,454)                -                 (317,742)        (310,021)        (4,987)            (315,008)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 290,634          1,487,144       51,433            50,000            2,030,721       11,506,350     (4,212)            11,404,451             1,624              11,401,863     26,818,145     (4,499)            26,813,646        

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนแบง่
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน รวมองค์

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส ารอง ส ารอง ของบริษทัร่วม ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ มูลค่า ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า การเปล่ียนแปลง ท่ีใชวิ้ธี ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

ช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทนุซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร งบการเงิน ในมูลค่ายติุธรรม ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 290,634          1,487,144       51,433            50,000            2,030,721       11,713,390     (574)               12,243,871             1,624              12,244,920     27,868,242     (7,225)            27,861,017        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ขาดทนุ -                 -                 -                 -                 -                 (22,462)          -                 -                         -                 -                 (22,462)          (2,786)            (25,248)              

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                 -                 -                 -                 (1,311)            382                 13,559                    -                 13,941            12,630            (672)               11,958               

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                 -                 -                 -                 -                 (23,773)          382                 13,559                    -                 13,941            (9,832)            (3,458)            (13,290)              

โอนไปก าไรสะสม -                 -                 -                 -                 -                 282                 -                 (282)                       -                 (282)               -                 -                 -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565 290,634          1,487,144       51,433            50,000            2,030,721       11,689,899     (192)               12,257,148             1,624              12,258,579     27,858,410     (10,683)          27,847,727        

งบการเงนิรวม

(พันบาท)

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
9



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

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส ารอง

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง การเปล่ียนแปลง รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไร -                     -                     -                     -                     -                     52                       -                         52                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     -                     -                     (314,454)                (314,454)                

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     52                       (314,454)                (314,402)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 290,634             1,487,144          51,433               50,000               2,030,721          11,401,693        11,407,451            26,719,076            

ก าไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
10



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

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส ารอง

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง การเปล่ียนแปลง รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 290,634             1,487,144          51,433               50,000               2,030,721          11,599,866        12,246,871            27,756,669            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ขาดทุน -                     -                     -                     -                     -                     (21,670)              -                         (21,670)                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     -                     -                     13,559                   13,559                   

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     (21,670)              13,559                   (8,111)                    

โอนไปก าไรสะสม -                     -                     -                     -                     -                     282                     (282)                       -                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 290,634             1,487,144          51,433               50,000               2,030,721          11,578,478        12,260,148            27,748,558            

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
11



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

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (25,248)               5,096                  (21,670)               52                       

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,097                  (2,761)                 771                     (2,843)                

ตน้ทุนทางการเงิน 2,822                  2,516                  2,475                  1,959                  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 122,155              128,387              121,186              125,673              

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน -                     -                     1,322                  18,109                

ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์ -                     (10,611)               -                     (10,611)              

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (3,171)                 7,757                  -                     -                     

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 4,080                  672                     4,080                  672                     

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (3,000)                 3,348                  (3,409)                 3,417                  

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของโครงการอสงัหาริมทรัพย์

   ระหว่างพฒันา (691)                    (549)                    -                     -                     

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 2,308                  2,494                  2,564                  2,501                  

รับรู้รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ (1,643)                 (1,643)                 (1,643)                 (1,643)                

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 13,739                16,681                13,222                16,142                

เงินปันผลรับ (11,255)               (27,458)               (11,255)               (27,458)              

ดอกเบ้ียรับ (2,332)                 (2,914)                 (2,473)                 (3,087)                

99,861                121,015              105,170              122,883              

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 205,844              128,419              192,481              136,414              

ลูกหน้ีอ่ืน (71,484)               139,996              (71,372)               142,282              

สินคา้คงเหลือ (38,535)               (66,758)               (38,346)               (71,981)              

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 5,051                  3,153                  -                     -                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (198,138)             (10,970)               (198,399)             (13,398)              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (16,394)               2,123                  (16,027)               2,609                  

เจา้หน้ีการคา้ 28,866                83,403                28,383                76,982                

เจา้หน้ีอ่ืน (47,249)               (60,375)               (42,898)               (64,061)              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,086                  688                     2,045                  44                       

กระแสเงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ปใน) จากการด าเนินงาน (30,092)               340,694              (38,963)               331,774              

จ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (12,330)               (8,372)                 (11,367)               (6,443)                

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (7,203)                 (7,442)                 (6,462)                 (7,044)                

ภาษีเงินไดรั้บคืน 13,577                23,662                13,577                23,662                

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (36,048)               348,542              (43,215)               341,949              

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
12



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

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 711,060              50,000                711,060              50,000                

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (422,474)             (455,594)             (422,474)             (455,594)             

เงินสดรับจากการขายตราสารทุน 3,053                  -                     3,053                  -                     

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุน -                     (5,625)                 -                     (5,625)                

เงินสดจ่ายจากการเรียกช าระค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (16,856)              

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 7,351                  83                       7,088                  83                       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ (39,894)               (24,716)               (39,018)               (23,452)              

เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและพนกังาน -                     10,000                5,500                  10,000                

เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     -                     (3,500)                

รับเงินปันผล 11,255                27,458                11,255                27,458                

รับดอกเบ้ีย 1,240                  1,280                  1,381                  1,453                  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 271,591              (397,114)             277,845              (416,033)             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (2,080)                 (18,050)               -                     -                     

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,000)                 (6,000)                 -                     -                     

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (77,789)               (77,951)               (77,335)               (77,317)              

เงินสดรับจากการเรียกช าระค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย - ส่วนไดเ้สีย

   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     11,894                -                     -                     

จ่ายดอกเบ้ีย (2,822)                 (2,624)                 (2,475)                 (1,959)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (84,691)               (92,731)               (79,810)               (79,276)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 150,852              (141,303)             154,820              (153,360)

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด 696                     (5,907)                 -                     -                     
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 151,548              (147,210)             154,820              (153,360)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,651,217           1,795,163           1,636,260           1,780,973           
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 31 มนีาคม 1,802,765           1,647,953           1,791,080           1,627,613           

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 16,949                (393,067)             16,949                (393,067)             

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ (8,050)                 (4,099)                 (8,050)                 (4,099)                

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 17,371                518,934              17,371                515,823              

สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง (10,763)               (10,731)               (10,763)               (10,731)              

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
13



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้ 
5 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
7 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
8 ภาษีเงินได ้
9 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
10 เคร่ืองมือทางการเงิน 
11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
 
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 2564 
 
ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไว้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 

3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 และ 6 ส าหรับความสัมพนัธ์กบับุคคล
หรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนและนโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
แต่ละประเภทไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  3,324  8,409 
รายไดอ่ื้น ๆ -  -  1,249  1,500 
ซ้ือสินคา้ -  -  9,625  9,740 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -  -  579  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ -  -  -  42 

        

บริษัทร่วม        
รายไดอ่ื้น ๆ -  379  -  379 
ซ้ือสินคา้ 18,325  17,853  18,325  17,853 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 649  490  649  490 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 1,302  1,196  1,302  1,174 

        

บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 79,397  93,387  77,906  90,468 
ขายทรัพยสิ์น 7,088  -  7,088  - 
เงินปันผลรับ 10,669  23,166  10,669  23,166 
รายไดอ่ื้น ๆ 19,411  18,991  19,411  18,991 
ซ้ือสินคา้ 1,067,088  1,155,064  1,065,775  1,154,920 
ซ้ือสินทรัพย ์ 14,884  3,559  14,884  3,516 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 63,643  57,298  63,620  57,138 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 14,978  11,215  14,777  10,804 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
     ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 13,934  13,447  13,053  12,653 
     ผลประโยชน์ระยะยาว 1,471  1,973  1,460  1,426 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 15,405  15,420  14,513  14,079 

  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  3,613  4,291 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,268  85,956  76,710  85,491 
รวม 77,268  85,956  80,323  89,782 

 
ลูกหน้ีอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  522  359 
บริษทัร่วม 2,989  2,961  2,989  2,961 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69,253  75,718  69,253  75,718 
รวม 72,242  78,679  72,764  79,038 

 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  
บริษทัยอ่ย -  -  101,000  106,500 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000  20,000  20,000  20,000 
รวม 20,000  20,000  121,000  126,500 

        

เจ้าหนี้การค้า   
บริษทัยอ่ย -  -  5,829  5,827 
บริษทัร่วม 14,269  10,371  14,269  10,371 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 813,194  876,202  811,564  872,775 
รวม 827,463  886,573  831,662  888,973 

  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เจ้าหนีอ้ื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  619  18 
บริษทัร่วม 666  659  658  651 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74,960  65,446  74,960  65,446 
รวม 75,626 

 66,105 
 76,237 

 66,115 

 
หนี้สินตามสัญญาเช่า  
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  32,656  39,800  32,656  39,800 
รวม 32,656  39,800  32,656  39,800 

 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,000  27,000  -  - 
รวม 25,000  27,000  -  - 

 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอื่น ๆ  
ภำระค ำ้ประกันกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 325,570  401,190 

 
  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 807,736  835,514  800,057  828,661 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 1 เดือน 65,464  123,133  65,265  113,547 
   1 - 3 เดือน 15,097  121,800  10,525  111,363 
   4 - 12 เดือน 3,687  17,145  2,154  16,848 
   มากกวา่ 12 เดือน 12,001  11,735  11,672  11,735 
รวม 903,985  1,109,327  889,673  1,082,154 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (12,670) 

  
(13,315) 

 
(12,633) 

  
(13,278) 

สุทธิ 891,315  1,096,012  877,040  1,068,876 

 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
เพิ่มขึ้น (กลบัรายการ) (645)  680  (645)  680 

 

  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

20 

5 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
 

     งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้  
 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน-สุทธิ  
เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31 

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
มีนาคม 

  2565  2564 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
บริษัทร่วม  (ร้อยละ) (พันบาท) 
Nanan Cambo Solution  

Co., Ltd. 
ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์ 49.00 
 

49.00 12,960  12,960  6,593  6,601  6,475  6,475  (640)  (640)  5,835  5,835  -  
 
- 

บริษทั บุญ แคปปิตอล 
โฮลดิ้ง จ ากดั 

 
ลงทุน 32.00  32.00 700,000  700,000  239,476  240,253  224,000  224,000  

 
-  

 
-  224,000  224,000  -  

 
- 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
เลทเธอร์ แฟชัน่ จ ากดั 

 
รองเทา้หนงั 28.00  28.00 50,000  50,000  27,871  27,991  21,728  21,728  

 
-  

 
-  21,728  21,728  -  - 

บริษทั รักษาความปลอดภยั 
ไทยซีคอม จ ากดั 

จ าหน่าย ให้เช่าอุปกรณ์
สัญญาณเตือนภยัและ
ให้บริการรักษาความ

ปลอดภยั 25.50 
 
 25.50 378,934  378,934  299,643  293,331  196,983  196,983  -  -  196,983  196,983  -  - 

บริษทั ร่วมอิสสระ จ ากดั พฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์ 25.00  25.00 420,000  420,000  190,600  195,032  104,999  104,999  

 
-  

 
-  104,999  104,999  -  - 

บริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์ 
    อะ คาร์ จ ากดั   

 
เช่ารถ 25.00  25.00 380,000  380,000  90,817  85,222  93,682  93,682  

 
(14,918)  

 
(14,918)  78,764  78,764  -  - 

บริษทั ร่วมอิสสระ ดีเวล็อป 
    เมนท ์จ ากดั   

 
โรงแรม 25.00 

 
 25.00 480,000  480,000  99,912  103,335  120,000  120,000  

 
-  

 
-  120,000  120,000  -  - 

รวม         954,912  951,765  767,867  767,867  (15,558)  (15,558)  752,309  752,309  -  - 
 

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

 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   31  

มีนาคม 
 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
มีนาคม 

   2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
บริษัทย่อย   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั ดบัเบิ้ลย ูบี อาร์                
อี จ ากดั 

พฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

 
99.99 

  
99.99 

  
50,000 

  
50,000 

 
49,999 

  
49,999 

 
(43,416) 

 
(42,094) 

 
6,583 

  
7,905 

 
-  - 

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 

  
140,000 

 
96,957 

 
96,957 

 
(96,957) 

 
(96,957) 

 
- 

  
- 

 
-  - 

รวม           160,782  160,782  (140,373)  (139,051)  20,409  21,731  -  - 
 

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

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    31 มีนาคม
2565 

 31 ธนัวาคม
2564 

 31 มีนาคม
2565 

 31 ธนัวาคม
2564 

 (พันบาท) 
ร้านคา้ 591,206  662,092  588,888  659,385 
อาคาร 9,893  10,241  9,893  10,241 
อุปกรณ์ 10,011  11,298  9,849  11,112 
ยานพาหนะ 25,251  25,126  24,862  24,699 
รวม 636,361  708,757  633,492  705,437 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวน 17.37 ลา้นบาท และ 17.37 ลา้นบาท ตามล าดบั (2564: 518.93 ล้านบาท และ 515.82 ล้านบาท ตามล าดับ) 
และจ าหน่ายเป็นจ านวน 10.76 ล้านบาท และ 10.76 ล้านบาท ตามล าดับ (2564: 10.73 ล้านบาท และ 10.73                    
ล้านบาท ตามล าดับ)  

 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัได้รับการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับ COVID-19 ท าให้             
ค่าเช่าลดลงเป็นจ านวน 3.60 ลา้นบาท (2564: 15.98 ล้านบาท)  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ภำษีเงินได้  
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 

 
งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน    
ส าหรับงวดปัจจุบนั  991  (71) 
      
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี    
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 1,106  842 
รวม 2,097  771 

    

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 

 
งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (3,390)  (3,390) 
รวม (3,390)  (3,390) 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 430,505  431,324  442,299  442,854 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,116,829)  (3,113,223)  (3,114,447)  (3,110,841) 
สุทธิ  (2,686,324)  (2,681,899)  (2,672,148)  (2,667,987) 

 
  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 ดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2565  

องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุ้น  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
31 มีนำคม 

2565 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,145  -  816  -  5,961 
สินคา้คงเหลือ 10,735  -  (682)  -  10,053 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 269,278  -  (1,162)  -  268,116 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 5,490  -  -  -  5,490 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,284  -  166  -  1,450 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 91,137  -  371  -  91,508 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 38,255  -  (328)  -  37,927 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,000  -  -  -  10,000 
รวม 431,324  -  (819)  -  430,505 
          

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (3,098,319) 

 

71 

 

- 

 

(3,390) 
 

(3,101,638) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (13,071)  -  (287)  -  (13,358) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,833)  -  -  -  (1,833) 
รวม (3,113,223)  71  (287)  (3,390)  (3,116,829) 
   

 

 

 

 

 

  

สุทธ ิ (2,681,899)  71  (1,106)  (3,390)  (2,686,324) 

 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2565  

องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุ้น  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
31 มีนำคม 

2565 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  5,145  -  816  -  5,961 
สินคา้คงเหลือ 10,735  -  (682)  -  10,053 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 269,278  -  (1,162)  -  268,116 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11,530  -  264  -  11,794 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 5,490  -  -  -  5,490 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,284  -  166  -  1,450 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 91,137  -  371  -  91,508 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 38,255  -  (328)  -  37,927 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,000  -  -  -  10,000 
รวม 442,854  -  (555)  -  442,299 
          
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (3,098,319) 

 

71 

 

-  (3,390) 
 

(3,101,638) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (12,522)  -  (287)  -  (12,809) 
รวม (3,110,841)  71  (287)  (3,390)  (3,114,447) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุทธ ิ (2,667,987)  71  (842)  (3,390)  (2,672,148) 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ีจะส้ินสุดอายใุนปี 2565 - 2570 และ
ยงัไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ านวน 944.36 ล้านบาท และ 112.50 ล้านบาท ตามล าดับ  
(31 ธันวาคม 2564: 923.12 และ 107.24 ล้านบาท ตามล าดับ) เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและ
บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
 

  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัท ท่ีผู ้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 
การด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน  
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 
บริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงานหลกั คือ เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรีและ  
เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ  บริษัทประเมินก าไรจากการด าเนินงาน โดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไร  
จากการด าเนินงานในงบการเงิน บริษทัไม่ได้รายงานสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน เน่ืองจาก 
ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 27 

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
เคร่ืองส ำอำง 
และเคร่ืองหอม  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพสตรี  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพบุรุษ  

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน  

 
อ่ืน ๆ  

ตัดรำยกำรบญัชี
ระหว่ำงกัน 

  
รวม  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
     (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 139  168  573  532  626  494  1,338  1,194  597  615  (13)  (18)  1,922  1,791 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน (10)  10  38  39  46  17  74  66  (31)  (10)  (1)  (2)  42  54 
รายไดอ้ื่น                         57  71 
คา่ใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                         (125)  (115) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                         3  (8) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้                         (23)  2 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีไม่เป็นสาระส าคญั 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้ท่ีเป็นรายใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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10 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (พันบาท) 
ณ 31 มีนาคม 2565          
เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
เงินลงทุนในตราสารทุน 20,564,302  9,614,336  -  10,949,966  20,564,302 
          
ณ 31 ธันวาคม 2564          

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนในตราสารทุน 20,550,406  9,607,562  -  10,942,844  20,550,406 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมระดับ 3 
 

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

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม    
การปรับ
มูลค่า 

 ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 

  2565    จ าหน่าย  ยติุธรรม  2565 
                                                 (พันบาท) 
ตราสารทุน 
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  9,607,562  -  6,774  9,614,336 
บริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  10,942,844  (3,053)  10,175  10,949,966 
รวม  20,550,406  (3,053)  16,949  20,564,302 

 
 

11 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 
 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
 

งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัอื่น ๆ    
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 245,000  223,000 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 15,598  11,390 
สัญญาวา่จา้งงานบริการและค่าท่ีปรึกษา 16,788  15,024 
รวม 277,386  249,414 

 

12 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2565 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
สะสมเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 101.72 ลา้นบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 
 


