
รับรองวา่ถกูตอ้ง 

…………………………………. กรรมการ         ………………………………….. กรรมการ 

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

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2554 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว) 
และ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว) 

1. ข้อความทัว่ไป 

1.1 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฎหมายไทย 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2537 ตั้งอยู่เลขท่ี 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 บริษทัฯ ประกอบกิจการตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

2. เกณฑ์การเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง 
งบการเงินระหว่างกาล  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
และตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553   
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 

ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม 255 4 ดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี/ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

และขอ้ผิดพลาด  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
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มาตรฐานการบญัชี/ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19            ผลประโยชนพ์นกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)     การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)     ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)     กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)     การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)     ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)     อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5    

(ปรับปรุง 2552)     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย และการดาํเนินงาน
ท่ียกเลิก 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบัการโฆษณา 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัฯ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3  

ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวขา้งตน้ งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบาย
การบญัชีและวิธีการคาํนวณเป็นไปในแนวทางเดียวกบัการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2553  

นอกเหนือจากมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ระหว่าง
ปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินระหว่าง
กาลน้ี   มาตรฐานการการบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบญัชี/ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มลู

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 

เฉพาะเจาะจงกบักิจการดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้– การไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่า

เส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้การเปล่ียนแปลงสถานะภาพทางภาษีของกิจการ 

หรือของผูถื้อหุน้ 
ปัจจุบนับริษทัฯ  อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัดงักล่าว 

3. การเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี  และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 การนาํเสนองบการเงิน 
 การบญัชีเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 การบญัชีเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 การบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีใหม่ท่ีถือปฏิบติัโดยบริษทัฯ ไดก้ล่าวรวมในหมายเหตุขอ้ 3.1 ถึง 3.4 

3.1 การนาํเสนองบการเงิน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัฯ ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การ
นาํเสนองบการเงิน ภายใตข้อ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 งบกระแสเงินสด 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ทั้งน้ีเป็นผลให้บริษทัฯ แสดงการเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมดในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้ และแสดงการเปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อน
หนา้น้ีการเปล่ียนแปลงทั้งหมดดงักล่าวแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ขอ้มูลเปรียบเทียบไดมี้การนาํเสนอใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่ การ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการนาํเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
หรือกาํไรต่อหุน้ 

3.2 การบญัชีเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัฯ ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ในการระบุและบนัทึกบญัชีตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดงัน้ี  

3.2.1 ตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ตอ้งถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละ
อาจมีการคิดค่าเส่ือมราคาประจาํปี 

3.2.2 การกาํหนดค่าเส่ือมราคา ตอ้งพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมี
สาระสาํคญั 

3.2.3 มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตอ้งมีการประมาณดว้ย มูลค่าท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บใน
ปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้ น หากมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเม่ือส้ินสุดอายุการใช้
ประโยชน ์นอกจากน้ีตอ้งมีการสอบทานมลูค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชนอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 

ซ่ึงบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯ 
ยกเวน้เร่ืองการเปล่ียนแปลงอายุการใชง้านโดยตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนอายุการใชง้าน
โดยประมาณของอาคารสาํนกังานโดยเปล่ียนอายกุารใชง้านจากเดิม 20 ปี เป็น 50 ปี 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือปฏิบัติโดยวิธีเปล่ียนทันทีตามท่ีกําหนดในวิธีปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงของ
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ผลกระทบต่องบการเงิน 2554 มีผลทาํใหค่้าเส่ือมราคาท่ีคาํนวณลดลง ซ่ึงมี
ผลให้งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2554 มี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิเพ่ิมข้ึน จาํนวน 1.70 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนดว้ยจาํนวน
เดียวกนั 

3.3 การบญัชีเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

บริษทัฯ ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

ภายใตม้าตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่ อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหา
ประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยแยก
ต่างหากจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
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บริษทัเลือกวิธีราคาทุนสาํหรับการบนัทึกบญัชีอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบั

ปรับปรุงใหม่ และตอ้งเปิดเผยมลูค่ายติุธรรม ซ่ึงบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 การเปล่ียนนโยบายการบญัชีดงักล่าว ส่งผลใหมี้การจดัประเภทรายการใหม่

สาํหรับงบการเงินเปรียบเทียบ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  2554 ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 
 ก่อน 

จดัประเภทใหม่ 
รายการท่ี 

จดัประเภทใหม่ 
หลงั 

จดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2553    
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 1,041,683 1,041,683 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,223,798 (431,446) 1,792,352 
สินทรัพยถ์าวรท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 610,237 (610,237) - 

3.4 การบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชนพ์นกังาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนพ์นกังาน  

ภายใต้นโยบายการบัญชีใหม่  ภาระผูกพนัของบริษทัฯ เก่ียวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน.-.เกษียณอายุ

พนกังาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ไดบ้นัทึกในงบการเงิน ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวซ่ึ้ง

คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เดิมบริษทัฯ จะบนัทึกภาระผูกพนัดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ี 

จ่ายชาํระ 

หน้ีสินของบริษทัฯ สําหรับสํารองค่าเกษียณอายุพนักงาน และหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2554 เป็นจาํนวนเงิน 342.97 ลา้นบาท บริษทัฯ เลือกท่ีจะบนัทึกหน้ีสินทั้งหมดดงักล่าวเป็นรายการ

ปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

19 ผลกระทบต่องบการเงิน 2554 มีดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินท่ีแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554    

กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ตามท่ีรายงาน 

   ในงวดก่อน 

 

12,963,188 12,956,903 

ภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมข้ึน  342,972 342,972 

กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554  12,620,216 12,613,931 
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4 งบกระแสเงินสด 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

เงินสด  14,143 2,260 
เงินฝากธนาคาร  174,585 245,719 
สลิปบตัรเครดิตท่ียงัไม่ข้ึนเงิน  4,435 3,150 

รวม  193,163 251,129 

4.2  รายการไม่กระทบเงินสด 

ในปี 2553 บริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บชาํระค่าขายเงินลงทุนทัว่ไปจาํนวน 23.10 ลา้นบาท และไดบ้นัทึกไวเ้ป็นลูกหน้ีอ่ืน 
ซ่ึงไดรั้บชาํระแลว้ในไตรมาส 1 ปี 2554 

5 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(วนั) 

ธนาคารพาณิชย์
(แห่ง) ลา้นบาท 

31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 
2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

- เงินฝากออมทรัพย ์Gold Saving 0.625 0.625 เม่ือทวงถาม 1 1 238 92 

- ตัว๋แลกเงิน 2.20-2.45  1.73-1.90   31-47  14-36  4  3 1,073 1,111 

- เงินฝากประจาํ  2.20 - 69 - 1 - 20  - 

รวม 
      

1,331 1,203 
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6. ลูกหนีก้ารค้า 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

6.1      ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75,632 89,488 

6.2      ลกูหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน   
 ลกูหน้ีการคา้         1,378,475  1,556,462 
 ตัว๋เงินรับการคา้              93,865  100,145  
 เช็คคืนรอเรียกเกบ็ 14,584 15,046  

                  รวม 1,486,924 1,671,653  
 (หกั)  เงินรับล่วงหนา้            (22,026) (6,101) 

           ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ            (36,348) (36,434) 

                  ลกูหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน         1,428,550  1,629,118  

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ         1,504,182 1,718,606  

6.3  รายงานแยกอายลุกูหน้ีการคา้ 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
ลกูหน้ีการคา้ท่ีอยูใ่นกาํหนดชาํระ  1,017,354 1,217,272 
ลกูหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระมีดงัน้ี    

- ไม่เกิน 1 เดือน  255,764 268,208 
- มากกวา่ 1 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน  150,486 165,443 
- มากกวา่ 3 เดือนข้ึนไป  116,926 104,117 

รวมลกูหน้ีการคา้  1,540,530 1,755,040 
(หกั)   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ             (36,348) (36,434) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ          1,504,182 1,718,606 
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7. เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ ใหกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนักูย้ืมเงินในอตัราดอกเบ้ีย 
4.00% - 7.00% ต่อปี 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2553 เพ่ิม (ลด) 31 มีนาคม 2554 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:    
- ศูนยแ์พทยศ์รีราชา 5,181  (150) 5,031 
- สยาม โซเคอิ 150,000  - 150,000  
- เอราวณั ส่ิงทอ 90,000  - 90,000  

กิจการอ่ืน:    

- เลเซอร์ แฟชัน่ 3,339 (284) 3,055 

รวม 248,520 (434) 248,086 

(หกั)  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (83,520) 434 (83,086) 

คงเหลือ 165,000 - 165,000 

บวก  เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวท่ีครบกาํหนดภายใน 1 ปี 12,000 - 12,000 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน - สุทธิ 177,000 - 177,000 

7.1  ในปี 2551 บริษทัฯ ทาํบนัทึกขอ้ตกลงการชาํระหน้ีตามสญัญาประนีประนอมยอมความกบั บริษทั ศูนยแ์พทยศ์รี
ราชา จาํกดั โดยหน้ีเงินตน้รวมดอกเบ้ียคา้งชาํระ ณ วนับนัทึกขอ้ตกลงมีจาํนวน 10,599,372.84 บาท (หน้ีเงินตน้ 
9,631,126.31 บาท และดอกเบ้ียคา้งชาํระ 968,246.53 บาท) โดยตกลงใหบ้ริษทั ศูนยแ์พทยศ์รีราชา จาํกดั ชดใช้
หน้ี เป็นจาํนวนเงิน 4,950,000.00 บาท ชาํระดว้ยท่ีดินเน้ือท่ี 15 ตารางวา และอาคารพาณิชย ์ 1 คูหา ท่ีจงัหวดั
ชลบุรี (ไดรั้บการโอนกรรมสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม 2551) ตามราคาตลาด 2,950,000.00 บาท
และส่วนท่ีเหลือจะชาํระดว้ยเงินจาํนวน 2,000,000.00 บาท โดยผ่อนชาํระ 40 งวดๆละ 50,000.00 บาท ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2551 ถึงตุลาคม 2554 และเม่ือชาํระครบถว้นตามกาํหนดในบนัทึกขอ้ตกลงการชาํระหน้ีตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความแลว้ บริษทัฯ จะสละสิทธ์ิในหน้ีท่ีเหลือให ้ บริษทั ศูนยแ์พทยศ์รีราชา จาํกดั 
จาํนวน 5,649,372.84 บาท ประกอบดว้ยหน้ีเงินตน้ จาํนวน 4,681,126.31 บาท และดอกเบ้ียคา้งชาํระจาํนวน 
968,246.53 บาท ซ่ึงเงินใหกู้ค้งเหลือ ณ วนัส้ินงวดไดมี้การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 
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7.2  เงินใหกู้ย้ืมแก่ บริษทั เลเซอร์ แฟชัน่ จาํกดั จาํนวน 4.11 ลา้นบาท วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2546 บริษทั เลเซอร์ 

แฟชัน่ จาํกดั ถูกเจา้หน้ีอ่ืนฟ้องเป็นคดีลม้ละลาย ท่ีศาลลม้ละลายกลาง และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 บริษทัฯ 

ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้ืมเต็มจาํนวนแลว้ ในปี 2551 บริษทั เลเซอร์ แฟชัน่ จาํกดั ไดช้าํระ

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนใหบ้ริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 127,638.43 บาท 

ในปี 2552 บริษทัฯ ฟ้องบริษทั เลเซอร์ แฟชัน่ จาํกดั และนายแอนเดรียส เคิร์น เป็นจาํเลย ต่อมาปี 2553 ศาลไดมี้
คาํพิพากษาตามยอม โดยบริษทั ฯ และนายแอนเดรียส เคิร์น จาํเลยท่ี 2 ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความบน
ศาลต่อกนั ใหน้ายแอนเดรียส เคิร์น ชาํระหน้ีของบริษทั เลเซอร์ แฟชัน่ จาํกดั ใหแ้ก่บริษทั ฯ โดยโอนทรัพยสิ์น
และเคร่ืองจกัรทั้งหมดของนายแอนเดรียส เคิร์น ใหก้บับริษทัฯ และปัจจุบนับริษทัฯ ไดข้ายทรัพยสิ์นไดเ้งิน
ชาํระหน้ีจาํนวน 1,055,074.01 บาท และยงัมีทรัพยสิ์นท่ีรับโอนมารอการขายอีกจาํนวนหน่ึง 

7.3  เดือนมกราคม และเดือนเมษายน 2551 บริษทัฯ ใหบ้ริษทั สยาม โซเคอิ จาํกดั กูย้ืมเงินรวมจาํนวนทั้งส้ิน 150.00 
ลา้นบาท ณ วนักู ้อตัราดอกเบ้ีย 7.00% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี กาํหนดชาํระคืนเงินกูภ้ายในวนัท่ี 27 มกราคม 
2552 โดยมีหลกัประกนัเป็นบริษทัอ่ืนคํ้าประกนั 1 แห่ง และยึดโฉนดท่ีดินตวัจริงของบริษทั สยาม โซเคอิ จาํกดั 
และของบริษทัท่ีคํ้ าประกนัรวม 2 โฉนดท่ีจงัหวดัภูเก็ต เน้ือท่ีรวม 17 ไร่ 1 งาน 79.7 ตารางวา ไวเ้ป็น
หลกัประกนั 

เดือนกนัยายน 2551 บริษทั สยาม โซเคอิ จาํกดั ขอผ่อนผนัการชาํระดอกเบ้ียตั้งแต่งวดเดือนกนัยายน 2551 เป็น
ตน้ไป เน่ืองจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน บริษทัฯ จึงทาํหนงัสือขอบอกเลิกสัญญากูแ้ละเรียกเงินตน้และ
ดอกเบ้ียคืน 

เดือนตุลาคม 2551 บริษทัฯทาํหนงัสือขอใหบ้ริษทั สยาม โซเคอิ จาํกดั ชาํระหน้ีเงินกูแ้ละดอกเบ้ียท่ีผิดนดัตาม
สญัญาเงินกู ้และฟ้อง บริษทั สยามโซเคอิ จาํกดั เป็นคดีแพ่ง เรียกใหช้าํระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียทั้งจาํนวน 

เดือนธนัวาคม 2551 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 75.00 ลา้นบาท ซ่ึงคาํนวณจากมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนของท่ีดินหลกัประกนัของผูกู้ ้โดยไม่รวมท่ีดินหลกัประกนัของบริษทัอ่ืนท่ีคํ้าประกนั 

เดือนเมษายน 2552 ศาลไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยบริษทัฯ ทาํสัญญา
ประนีประนอมยอมความกบับริษทั สยาม โซเคอิ จาํกดั ใหบ้ริษทั สยาม โซเคอิ จาํกดั ชาํระหน้ีเต็มตามฟ้องเป็น
จาํนวนเงิน 152,375,000.00 บาท โดยผ่อนชาํระ 12 งวด ๆ ละ 12,697,917.00 บาท งวดแรกวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
2552 งวดสุดทา้ย วนัท่ี 25 เมษายน 2553 
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เดือนพฤษภาคม 2552 บริษทั สยาม โซเคอิ จาํกดั ผิดนดัชาํระหน้ีงวดแรก บริษทัฯ จึงยื่นคาํร้องและไดรั้บ

อนุญาตจากศาล เพ่ือบงัคบัคดียึดทรัพยข์องบริษทั สยาม โซเคอิ จาํกดั และบริษทัฯ ไดท้าํการยึดทรัพย ์และค่า

ขายทอดตลาดดงัน้ี 

ทรัพยท่ี์ยึด ราคาประเมิน
ทรัพย ์

โดยเจา้พนกังาน 
บงัคบัคดี  

(บาท) 

การประมลูขายทอดตลาด 

เดือน จงัหวดั 
ท่ีดิน 

(แปลง) 

ท่ีดินพร้อม 
ส่ิงปลูก
สร้าง

(แปลง) 

หอ้งชุด 
(หอ้ง) 

เดือน 
ราคาประมลู 

(บาท) 
ทรัพยท่ี์ประมลูได ้

มิ.ย. 52 เชียงใหม่  4 16  
72,795,411 

ต.ค. 53 60,100,000 -  บริษทัเป็นผูป้ระมลูหอ้งชุด

จาํนวน16 หอ้ง  

        2    4,710,000 -  บุคคลภายนอกเป็นผูป้ระมูล 

  1   6,300,000    

ก.ค. 52 ภูเกต็ 1 - -       16,374,000  ต.ค. 53   60,000,000 บุคคลภายนอกเป็นผู ้

ประมลู  ก.พ. 53 ชลบุรี - 2 -         5,723,416  พ.ย. 53 13,900,000 

    รวม             101,192,827    138,710,000   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 สินทรัพยท่ี์ขายทอดตลาดไดแ้ลว้อยู่ระหว่างการรอรับชาํระหน้ีตามขั้นตอนของศาล 
อย่างไรก็ตาม หากจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการขายทอดตลาดไม่เพียงพอต่อการชาํระหน้ี บริษทัฯ ยงัมีสิทธิ
ฟ้องร้องบริษทัผูค้ ํ้าประกนัตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ ขายท่ีดินท่ีประมูลไดบ้างส่วนจาํนวน 39.68 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัแห่งหน่ึง 
และโอนกรรมสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ 

7.4  บริษทัฯ ใหบ้ริษทั เอราวณัส่ิงทอ จาํกดั กูย้ืมเงินจาํนวน 90.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย 3.50 - 4.00% กาํหนด
ชาํระคืนเม่ือทวงถาม ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 



- 11 - 
 

รับรองวา่ถกูตอ้ง 

…………………………………. กรรมการ         ………………………………….. กรรมการ 

8. สินค้าคงเหลอื  

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
สินคา้ซ้ือมาขายไป     

- สินคา้สาํเร็จรูป  947,675 870,503 
- สินคา้ท่ีเกบ็เงินตามยอดขายของผูจ้ดัจาํหน่าย  2,352,557 2,238,307 
- สินคา้ระหวา่งทาง  - 1,862 

รวม  3,300,232 3,110,672 
(หกั)  ค่าเผื่อสินคา้ลดมลูค่า  (39,091) (26,618) 
สินคา้ซ้ือมาขายไป - สุทธิ  3,261,141 3,084,054 
อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย - อาคารชุด  22,535 22,535 

รวมทั้งส้ิน  3,283,676 3,106,589 

9. เงนิลงทุนเผือ่ขาย 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
เงินลงทุนเผื่อขาย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,893,654 3,728,713  
เงินลงทุนเผื่อขาย - กิจการอ่ืน  203,674 206,610 

รวม  4,097,328 3,935,323 
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9.1 เงินลงทุนเผื่อขาย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
    (หน่วย : พนับาท) 

  

  

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนชาํระ
แลว้  

(ลา้นบาท) 

สัดส่วน
เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 เงินปันผล 

ราคาทุน ราคาตลาด ราคาทุน ราคาตลาด 
ม.ค. - มี.ค. 

2554 
ม.ค. - มี.ค. 

2553 
1. เอส แอนด ์เจ อินเตอร์

เนชัน่แนลเอนเตอร์ไพรส์ 
เคร่ืองสาํอาง 104.81 14.62 110,618  421,532  110,618     352,554  - - 

2. เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ ผา้ลูกไมปั้ก,ฟองนํ้า 108.00 10.43 11,771  95,162  11,771  104,734  - - 
3. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี              ทาํโฆษณา 75.00 10.64 20,772  85,763  20,772  85,365  - - 
4. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง ลงทุน 494.03 9.21 248,509  871,592  248,509  880,864  - - 
5. บูติคนิวซิต้ี เส้ือผา้สตรี 120.00 5.98 5,300  11,263  5,300  10,546  - - 
6. โอ ซี ซี ตวัแทนจาํหน่าย 60.00 19.73 100,332  130,240  100,332  136,160  - - 
7. สหพฒันพิบูล อุปโภคบริโภค 318.42 10.54 229,555  872,965  229,555  889,752  - - 
8. ธนูลกัษณ์ เส้ือผา้, เคร่ืองหนงั 120.00 10.26 153,421  216,604  153,421  216,604  - - 
9. สหโคเจน (ชลบุรี) กระแสไฟฟ้า 955.00 10.41 167,745  385,800  167,745  391,766  - - 

10. ประชาอาภรณ์ เส้ือผา้ 96.00 5.25 70,294  58,968  70,294 57,960 - - 
11. แพนเอเซียฟุตแวร์ รองเทา้ 2,700.00 18.91 105,366  163,380  - - - - 

    รวม    1,223,683  3,313,269  1,118,317 3,126,305  - - 
    บริษทัท่ีลงทุนนอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (ณ วนัที่ 31 มี.ค. 54 และ 31 ธ.ค. 53  
       รวม 3 บริษทั)   145,374  580,385  145,374 602,408 - - 

    รวมทั้งส้ิน      1,369,057  3,893,654  1,263,691 3,728,713  - 

หมายเหตุ : ลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีในเงินลงทุนเผื่อขาย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

9.2 เงินลงทุนเผื่อขาย - กิจการอ่ืน 
 

 
(หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
ราคาทุน ราคาตลาด ราคาทุน ราคาตลาด 

1. บางกอกไนล่อน 1,200  450  1,200  765 
2. เพรสซิเดนทเ์บเกอร่ี 13,950  112,065  13,950  103,230  
3. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 8,609  6,572 8,609  7,331  
4. Wacoal Holdings Corp. (ประเทศญ่ีปุ่น) 124,002  84,380 124,002  95,079 
5. เนชัน่ อินเตอร์ฯ เอด็ดูเทนเมนท ์ 84    207  84 205  

   รวม 147,845  203,674  147,845 206,610  
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10. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

ช่ือบริษทั ประเภท ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนความ งบการเงินท่ีแสดง งบการเงิน เงินปันผล 

 
กิจการ 

 
เป็นเจา้ของ เงินลงทุนตาม เฉพาะกิจการ 

 
  

    วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน   

  
(ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

 
 

31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค. 
   2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

1. เวลิดค์ลาส เรนท ์อะ คาร์ รถเช่า 
          - หุน้สามญั 

 
100  100  21.11  21.11  21.11   21.11    19.79    19.79  - - 

- หุน้บุริมสิทธ์ิ 
 

280  280  26.39  26.39  84.44   78.75    73.89    73.89  - - 

  

380  380  25.00  25.00  105.55 99.86  93.68  93.68  - - 
2. ไหมทอง เส้ือผา้สตรี 100  100  27.90  27.90  29.68 29.64  29.53  29.53  - - 
3. อินเตอร์เนชัน่แนล  เลท 
        เธอร์แฟชัน่ 

รองเทา้
หนงั 50 - 28.0 - 31.21 - 21.73 - - - 

    รวม 
     

166.44 129.50  144.94  123.21  - - 

(หกั)  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   

(29.30) (29.30) (29.30) (29.30) - - 

    เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 
    

137.14 100.20  115.64  93.91  - - 

ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่ จาํกดั ในสัดส่วน
ร้อยละ 14.00 ต่อมาในเดือนมกราคม 2554 บริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุน้สามญัเพ่ิมจาํนวน 70,000 หุน้ เป็น
จาํนวนเงิน 14.73 ลา้นบาท ซ่ึงรวมกบัท่ีถืออยู่เดิม 7.00 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 21.73 ลา้นบาท ทาํให้
สัดส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลงจากร้อยละ 14.00 เป็น ร้อยละ 28.00 มีผลใหเ้งินลงทุนดงักล่าวเปล่ียนเป็นเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม  

ณ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯ มีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์ อะ คาร์ จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 
17.76 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2553 บริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธ์ิ เพ่ิมจาํนวน 
275,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 26.18 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลงจากร้อยละ 17.76 เป็น ร้อยละ 
25.00 มีผลใหเ้งินลงทุนดงักล่าวเปล่ียนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

ณ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯ มีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทั ไหมทอง จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 7.00 ต่อมาในเดือน
พฤศจิกายน 2553 บริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุน้สามญัเพ่ิมจาํนวน 244,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 24.40 ลา้นบาท 
ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลงจากร้อยละ 7.00 เป็น ร้อยละ 27.90 มีผลใหเ้งินลงทุนดงักล่าวเปล่ียนเป็น
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การนาํเสนองบการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สียบริษทัฯ ตอ้ง
พิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัร่วม เปรียบเทียบกบัตน้ทุนการลงทุน ณ วนัซ้ือ 
ปัจจุบนับริษทัฯ อยู่ระหว่างการจดัหาผูป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้อง
บริษทัร่วม เพ่ือทาํการปรับปรุงส่วนต่างดงักล่าวต่อไป ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือเงินลงทุนซ่ึง
เป็นไปตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี 
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สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วม ตามวิธีส่วนไดเ้สียจาก
งบการเงินท่ียงัไม่ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี งบการเงินบริษทัร่วมแต่ละบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่ได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการประมาณการ
ผลประโยชน์พนกังานดงักล่าวส่วนใหญ่จะเป็นผลประโยชน์พนกังานท่ีเกิดข้ึนก่อนปี 2553 ท่ีจะนาํมาปรับปรุง
กาํไรสะสมตน้งวด ซ่ึงบริษทัฯ อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินดงักล่าวและตอ้งจดัทาํใหแ้ลว้
เสร็จไม่เกิน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีซ้ือเงินลงทุนดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ส่วนการประมาณผลประโยชน์พนกังาน
สําหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ของบริษทัร่วมดงักล่าวผูบ้ริหารของบริษทัประเมินว่าไม่มี
สาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

11. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

- เงินลงทุนทัว่ไป - ราคาทุนหลงัหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดอ้ยค่า 976,060 1,000,752  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - กิจการอ่ืน   

- เงินลงทุนทัว่ไป - ราคาทุนหลงัหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดอ้ยค่า 196,395 191,725  
- เงินลงทุนในตราสารหน้ี - ราคาทุน 65,000  65,000  

              รวม 261,395 256,725 

รวม เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 1,237,455 1,257,477 

11.1  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
11.1.1 เงินลงทุนทัว่ไป - ราคาทุนหลงัหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดอ้ยค่า 

     (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนชาํระ
แลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน เงินปันผล 

31 มี.ค. 54 31 ธ.ค. 53 
ม.ค. - มี.ค.

2554 
ม.ค. - มี.ค. 

2553 

1. ไทย คิวบิค เทคโนโลยี ่ รับพิมพล์ายและเคลือบผิว
วสัดุ 40.00  19.00  7,600 7,600 - - 

2. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) ฟอกยอ้มและตกแต่งผา้
สาํเร็จรูป 324.00  19.58  33,135  33,135  - - 
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รับรองวา่ถกูตอ้ง 

…………………………………. กรรมการ         ………………………………….. กรรมการ 

     (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนชาํระ
แลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน เงินปันผล 

31 มี.ค. 54 31 ธ.ค. 53 
ม.ค. - มี.ค.

2554 
ม.ค. - มี.ค. 

2553 
3. ซนัไร้ซ์ การ์เมน้ท ์ เส้ือนิต 10.00  6.00  A 2,435  A - 
4. จาโนเม่ (ประเทศไทย) จกัรและอุปกรณ์ 88.00  8.00   7,040   7,040  - - 
5. ไทยชิกิโบ ป่ันเสน้ดา้ย 237.50  11.74  26,539  26,539  2,231 3,626 
6. ก่ิวไป้ (ประเทศไทย) อาหาร 260.00  10.77      27,273      27,273  1,120 - 
7. ชาลด์อง (ประเทศไทย) นํ้าหอมปรับอากาศ 40.00  7.50       3,000       3,000  - - 
8. ไทยคิวพี อาหารสาํเร็จรูป 15.00  10.00       1,500       1,500  - - 
9.  อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่ รองเทา้หนงั 50.00  14.00  B 7,000  B - 
10. โทเทิลเวยอิ์มเมจ เคร่ืองหนงั 20.00  10.00        2,000        2,000  - 700 
11. ราชาอูชิโน ผา้ขนหนู 81.00  13.59  10,817  10,817  - - 
12. ไทยทาเคดะเลซ ผา้ลูกไม ้ 127.00  12.76  20,483  20,483  - - 
13. ไทยสเตเฟลก็ซ์ ผา้ซบัในแถบกาว 60.00  8.00  4,800  4,800  - - 
14. แชมป์เอช เส้ือผา้ 40.00  12.50  5,000  5,000  - - 
15. ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์ เส้ือผา้ 10.00  12.00  1,200  1,200  - - 
16. สหชลผลพืช ผลิตภณัฑเ์กษตร 100.00  7.80  7,980  7,980  - - 
17. ไลออ้น (ประเทศไทย) ผงซกัฟอก 300.00  12.00  36,000  36,000  - - 
18. มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดกัส์ ช้ินส่วนรถยนตท่ี์เป็นยาง 120.00  7.80  9,360  9,360  - - 
19. มอลเทน (ไทยแลนด)์ Sport balls 100.00  6.00  6,000  6,000  - - 
20. ไทยอาราอิ อะไหล่รถยนต ์ 126.00  10.75  14,163  14,163  - - 
21. แดร่ี ไทย นมเปร้ียว 18.13  9.00  13,050  13,050  - - 
22. นิสชิน ฟู้ ดส์ (ไทยแลนด)์ บะหม่ีสาํเร็จรูป 310.00  10.00  - 27,003  - - 
23. แกรนดส์ตาร์ อินดสัตรี ส่ิงทอ 20.00  19.50  4,346  4,346  - - 
24. ภทัยาอุตสาหกิจ ชุดชั้นในสตรี 30.00  5.33  2,241  2,241  - - 
25. เจนเนอร์รัลกลาส                     บรรจุภณัฑแ์กว้ 100.00  19.50  19,579  19,579  - - 
26. เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ ตุก๊ตาผา้ 40.00  19.00  7,600  7,600  - - 
27. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ เคร่ืองสาํอาง 60.00  19.56  195,730  195,730  - - 
28. ทอ้ปเทร็นดแ์มนูแฟคเจอร่ิง บรรจุภณัฑพ์ลาสติก 60.00  18.00  10,800  10,800  - - 
29. ไทยกลุแซ่ เส้ือผา้ยดื 180.00  16.00  28,800  28,800  - - 
30. ที.ย.ูซี. อีลาสติค แถบยางยดื 160.00  12.00  18,200  18,200  - - 
31. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด ์ 

   คอนสตรัคชัน่ 
ก่อสร้าง 

50.00  19.50  34,084  34,084  - - 
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รับรองวา่ถกูตอ้ง 

…………………………………. กรรมการ         ………………………………….. กรรมการ 

     (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนชาํระ
แลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน เงินปันผล 

31 มี.ค. 54 31 ธ.ค. 53 
ม.ค. - มี.ค.

2554 
ม.ค. - มี.ค. 

2553 
32. เทรชเชอร์ฮิลล ์ สนามกอลฟ์ 200.00  12.00  16,178  16,178  - - 
33. ดี เอฟ อินเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ตามสัง่ 5.00  19.00  1,060  1,060  - - 
34. เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี ลงทุน, เช่าอาคาร 40.00  9.12  3,647  3,647  - - 
35. แหลมฉบงั คลงัสินคา้ คลงัสินคา้ 5.00  19.00  1,014  1,014  - - 
36. ทรัพยสิ์นสหพฒัน ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 20.00  5.75  1,150  1,150  - - 
37. สหพฒัน์เรียลเอสเตท พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 250.00  19.90  49,750  49,750  - - 
38. เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ บริหารคลงัสินคา้ 10.00  15.50  1,550  1,550  - - 
39. แพนแลนด ์ พฒันาท่ีดิน 300.00  16.67  49,368  49,368  - - 
40. ร่วมประโยชน ์ อสงัหาริมทรัพย ์ 34.23  18.56  13,721  13,721  - - 
41. International Commercial          *             

   Coordination (HK) 
ตวัแทนจาํหน่าย HKD  

2.00 19.00  1,658  1,658  - - 
42. เบล เมซอง (ประเทศไทย) ขายสินคา้ผา่นแคต็ตาลอ็ก 80.00  15.20  12,160  12,160  - - 
43. วนี ชุดชั้นในสตรี 10.00  9.00  900  900  - - 
44. เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) ขายตรง 80.00  16.75  101,232  101,232  53,606 - 
45. อี.พี.เอฟ.                                   ** ตวัแทนจาํหน่าย, ขายปลีก 6.50  10.00  390  390  - - 
46. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วสิ ประกอบและขายเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 4.00  10.00  1,126  1,126  - - 
47. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์ 

   โลจิสติคส์ 
ขนส่งและคลงัสินคา้ 

10.00  19.90  4,992 4,992 - - 
48. สหนาํ เท็กซ์ไทล ์ ผลิตยางยดืหยุน่ ตีเกลียว 

และรับจา้งป่ันเสน้ดา้ย 36.00  5.00  1,557  1,557  - - 
49. 4 พีเพิล ฟดูส์                            ** บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป 4 ME 200.00  14.00  18,249  18,249  - - 
50. ศรีราชา เอวเิอชัน่ ซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองยนต ์

อากาศยาน 33.00  6.06  
                

2,000  
                

2,000  - - 
51. วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ โรงเรียนภาษา และ

วฒันธรรมญ่ีปุ่น 
        

56.00  
        

10.71  
                

6,000  
                

6,000  - - 
52. แฟนซีแอล (ไทยแลนด)์  จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางและ

อาหารเสริม 
        

10.00  
        

15.00  
                

1,500  
                

1,500  - - 
53. บี เอส ซี เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ บริการสถานท่ีเล่นโบวล่ิ์ง  187.05  18.75  44,042  44,042  - - 
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รับรองวา่ถกูตอ้ง 

…………………………………. กรรมการ         ………………………………….. กรรมการ 

     (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนชาํระ
แลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน เงินปันผล 

31 มี.ค. 54 31 ธ.ค. 53 
ม.ค. - มี.ค.

2554 
ม.ค. - มี.ค. 

2553 
54. มอร์แกน เดอ ทวั (ประเทศไทย)  ตวัแทนจาํหน่ายเคร่ืองแตง่

กาย และเคร่ืองหนงั
สุภาพบุรุษ - สตรียีห่อ้ 
"มอร์แกน" 

        
25.00  

        
12.00  

                
3,000  

                
3,000  - - 

55. ไทยซีคอมพิทกัษกิ์จ รักษาความปลอดภยั 378.86  15.00  94,680  94,680  - - 
56. ไทซนัฟดูส์ ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าผลไม ้

"กรีนเมท" และผูแ้ทน
จาํหน่ายขนมปัง "โฮมม่ี" 

        
50.00  

        
19.00  

                
9,500  

                
9,500  - - 

57. ไทยทาคายา่ กางเกงยนีส์ 30.00  10.00  3,000  3,000  - - 
58. วจิยัและพฒันาสห โอซูกา้ เอเชีย ใหค้าํปรึกษาแนะนาํดา้นการ

วจิยั และพฒันาการผลิต 
        

80.00  
        

16.33  
              

13,067  
              

13,067  - - 
59. เค.ที.วาย. อินดสัตรี ตีเกลียวเส้นดา้ย & ผลิตเส้น

ใยประดิษฐ์แต่งสาํเร็จ 
        

28.00  
          

9.93  
                

3,060  
                

3,060  - - 
60. ไทยมอนสเตอร์ ผลิตเส้ือโปโลและเส้ือยดื 20.00  5.00  1,000  1,000  - - 
61. เคนมิน ฟู้ ดส์ (ไทยแลนด)์ ผลิตและส่งออกเสน้หม่ี 30.00  5.00  1,500  1,500  - - 
62. ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล  

   (ไทยแลนด)์ 
ธุรกิจเสริมสวย นาํเขา้และ
ส่งออกสินคา้เคร่ืองสาํอาง 

        
70.00  

        
15.00  

              
10,500  

              
10,500  - - 

63. ไทย บุนกะ แฟชัน่ เปิดกิจการสถาบนัแฟชัน่
ศึกษาภายใตห้ลกัสูตรของ 
BUNKA FASHION 
COLLEGE ประเทศญ่ีปุ่น 

        
25.00  

          
8.00  

                
2,000  

                
2,000  - - 

64. ไฟวส์ตาร์ พลสั ผลิตเส้ือหนงัสตัวเ์พ่ือการ
ส่งออก 

        
50.00  

        
19.50  9,750 

                
9,750  - - 

65. แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย) 
   เดิมช่ือ : คิวบี (ประเทศไทย) 

ร้านตดัผมประเภทเร่งด่วน
โดยบริหารดว้ยตนเอง 

        
25.00  

        
17.00  - 

                
4,250  - - 

66. ศรีราชา  บีเอสซี โบวล่ิ์ง บริการสถานท่ีเล่นโบวล่ิ์ง  47.00 10.64  5,000  5,000  - - 
67. มิตรพฒันา โฮมชอ้ปป้ิง จาํหน่ายสินคา้ขายตรงผา่น

ส่ือโทรทศัน ์
        

30.00  
        

13.33  
                

4,000  
                

4,000  - - 
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รับรองวา่ถกูตอ้ง 

…………………………………. กรรมการ         ………………………………….. กรรมการ 

     (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนชาํระ
แลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน เงินปันผล 

31 มี.ค. 54 31 ธ.ค. 53 
ม.ค. - มี.ค.

2554 
ม.ค. - มี.ค. 

2553 
68. โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) ผลิตช้ินส่วนรถยนต,์ 

รถแข่ง และอะไหล่ 
        

72.50  
          

5.17  
                

3,750  
                

3,750  - - 
69. ซนัร้อยแปด 

 
 

คา้ส่งและคา้ปลีกเคร่ือง
อุปโภค บริโภค, ธุรกิจ
ขนส่ง 

      
100.00  

          
8.25  

                
8,250  

                
8,250  - - 

70. เอราวณัส่ิงทอ ผลิตเสน้ดา้ยและทอผา้ 
ประเภทฝ้ายโพลีเอสเตอร์ T/C 

      
181.83  

        
15.18  

              
63,853  

              
63,853  - - 

71. ไทยคามายา่ ผลิตภาชนะบรรจุ
เคร่ืองสาํอาง, ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

      
100.00  

        
12.80  

              
14,528  

              
14,528  - - 

72. บางกอกโตเกียวซ็อคส์ ถุงเทา้ผูช้าย 102.30  19.55  A 16,250  A - 
73. ไอ.ดี.เอฟ. ลงทุนในหลกัทรัพย,์ ให้

เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
        

90.00  
          

9.00  
              

32,400  
              

32,400  - - 
74. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด ์          ** 

   ดิสทริบิวชัน่   
จาํหน่ายสินคา้อุปโภค
บริโภค 

        
50.00  - 2,100 2,100 - - 

 รวม 1,176,502 1,233,440 56,957 4,326 
 บริษทัท่ีลงทุนนอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 54 และ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 53  

   รวม 5 บริษทั) 27,082 27,082 - - 
 รวมทั้งส้ิน 1,203,584 1,260,522 56,957 4,326 
 (หกั) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (227,524) (259,770) - - 
 เงนิลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 976,060 1,000,752 56,957 4,326 

หมายเหตุ :    ลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
 A  จดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปในกิจการอ่ืน 
 B จดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 *  บริษทัลงทุนในต่างประเทศ 

**  บริษทัท่ีเรียกช าระค่าหุน้ไม่เตม็มูลค่า ค่าหุน้ท่ียงัไม่เรียกช าระ รวมทุกบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 
และ 31 ธนัวาคม 2553 จ านวน 11,411,000 บาท 
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11.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - กิจการอ่ืน 

11.2.1 เงินลงทุนทัว่ไป - ราคาทุนหลงัหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดอ้ยค่า 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

 31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
สดัส่วนเงินลงทุน จาํนวนเงิน สดัส่วนเงินลงทุน จาํนวนเงิน 

(ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
1. ซนัลอ็ตส์ เอน็เตอร์ไพรส์ 3.08 4,000 3.08 4,000 
2. เกรทเลค กอลฟ์ แอนด ์คนัทรีคลบั 0.01 100 0.01 100 
3. นครหลวงแฟคตอร่ิง 2.83 3,846 2.83 3,846 
4. นูบูน 5.74 2,010 5.74 2,010 
5. จนัทบุรี คนัทรีคลบั 0.17 2,000 0.17 2,000 
6. สหเซเรน 0.66 4,500 0.66 4,500 
7. ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย 2.25 1,800 2.25 1,800 
8. อิมพีเรียล เทคโนโลยี่ แมเนจเมน้ท ์เซอร์วิส 0.70 6,250 0.70 6,250 
9. P.T. INTERMODE APPARELINDO 7.50 1,517 7.50 1,517 

10. ฮาชิโมโต (ไทยแลนด)์ 5.00 300 5.00 300 
11. ไทยฟลายอ้ิง เมนเทน็แนนซ์ 15.00 300 15.00 300 
12. แฟร่ีแลนดส์รรพสินคา้ 10.62 15,930 10.62 15,930 
13. สมโพธ์ิ เจแปน ประกนัภยั (ประเทศไทย) 6.00 18,000 6.00 18,000 
14. ขอนแก่นวิเทศศึกษา 1.67 1,000 1.67 1,000 
15. โรงพยาบาลอุดรปัญญาเวช 0.06 200 0.06 200 
16.  เมืองเอกวิสตา้กอลฟ์คอร์ส 0.06 150 0.06 150 
17. วินสโตร์ 2.30 3,270 2.30 3,270 
18. สหรัตนนคร 12.50 22,500 12.50 22,500 
19. ไทยโอซูกา้ 3.00 6,300 3.00 6,300 
20. ดีฮอน ฟาร์มาซูติคลั (ประเทศไทย) 7.50 450 7.50 450 
21. KYOSHUN 19.17 2,088 19.17 2,088 
22. ไดโซ ซงัเกียว (ประเทศไทย) 11.61 18,568 11.61 18,568 
23. สหอุบลนคร 19.00 8,750 19.00 8,750 
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งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

 31 มีนาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
สดัส่วนเงินลงทุน จาํนวนเงิน สดัส่วนเงินลงทุน จาํนวนเงิน 

(ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
24. เอสเอฟเอม็ โฮลด้ิง 3.98 5,000 4.26 5,000 
25. แวล ูแอด๊เดด็ เทก็ซ์ไทล ์ 6.00 3,000 6.00 3,000 
26. โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 6.25 10,313 6.25 10,313 
27. ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ 3.71 15,492 3.71 15,492 
28. โรงงานสากลการทอ 5.63 3,000 5.63 3,000 
29. สยามซมัซุงประกนัชีวิต 12.00 66,630 16.00 66,630 
30. ย ูซี ซี อเูอะชิม่า คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) 10.00 1,500 10.00 1,500 
31. ไทยนานาไซ 14.00 840 14.00 840 
32. สยามออโตแ้บคส์ 12.53 5,000 12.53 5,000 
33. ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเดก็ซ์ 4.00 54,000 4.00 54,000 
34. สยาม ดีซีเอม็ 1.52 5,000 10.00 5,000 
35. ไทยลอตเต ้ 0.98 15,400 0.98 15,400 
36. สหเซวา 7.03 10,200 7.03 10,200 
37. ฮวัถอ (ประเทศไทย) 2.50 300 2.50 300 
38. อมตะซิต้ี 0.67 3,000 0.67 3,000 
39. อมตะ (เวียดนาม) 0.70 3,015 0.70 3,015 
40.  เดอะแกรนด ์ยบีู 0.01 16,250 0.01 16,250 
41. ซนัไร้ซ์ การ์เมน้ท ์ 6.00 2,435 

 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42. บางกอกโตเกียวซ็อคส์ 19.55 16,250 

 รวม 360,454 
 

341,769 
 (หกั)  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (164,059) 

 
(150,044) 

 เงนิลงทุนทั่วไป - สุทธิ 196,395 

 

191,725 
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11.2.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ี - กิจการอ่ืน 

    
(หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
อาย ุ
(ปี) 

วนัครบ
กาํหนด 
ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ           
  1. บมจ.ปตท. 8 20 พ.ค. 2555 4.25% (ปีท่ี 1-4) , 

5.75% (ปีท่ี 5-8) 20,000  20,000 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ      

    2. บมจ.ธนาคาร กรุงศรี
อยธุยา  

10 23 มิ.ย. 2563 4.35% (ปีท่ี 1-3) , 
4.75% (ปีท่ี 4-6), 
5.50% (ปีท่ี 7-10) 45,000  45,000  

 รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี ้- กจิการอืน่     65,000 65,000 

12. เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัจาํกดั 

อตัรา 
ดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) 

ครบ 
กาํหนด 

(ปี) 
31 ธนัวาคม 

2553 เพ่ิม (ลด) 
31 มีนาคม 

2554 

 
หลกัประกนั 

 

ไหมทอง 5.00 2554 16,000  (3,000) 13,000 บริษทัอ่ืน 1 แห่ง  

(หกั) ส่วนของเงินใหกู้ท่ี้ครบกาํหนดภายใน 1 ปี (12,000) - (12,000)   

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว - สุทธิ   4,000  (3,000) 1,000   

บริษทัฯ ใหบ้ริษทั ไหมทอง จาํกดั กูย้ืมเงินจาํนวน 40.00 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2550 ถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2552 กาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือน รวม 20 งวด ๆ ละ 2.00 ลา้นบาท เร่ิม
เดือนพฤษภาคม 2551 ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2552 

เดือนมกราคม 2552 ไดมี้การตกลงใหข้ยายเวลาการชาํระคืนเงินกู ้กาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือน รวม 24 งวด ๆ 
ละ 1.00 ลา้นบาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 เพ่ือเป็นการสนบัสนุนดา้น Supply Chain 
และบริษทัฯ ไดรั้บชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียสมํ่าเสมอไม่มีการผิดนดัชาํระ 

เดือนกนัยายน ถึงเดือนธนัวาคม 2553 บริษทั ไหมทอง จาํกดั ขอเล่ือนการชาํระคืนเงินกูต้ามกาํหนดงวดละ 1.00 
ลา้นบาท รวมเป็นเงิน 4.00 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินกูด้งักล่าวในเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2555 
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13. เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่พนักงาน 

บริษทัฯ เร่ิมมีสวสัดิการเงินกูพ้นกังานในเดือนมกราคม 2551 ระยะเวลาผอ่นชาํระไม่เกิน 72 เดือน นบัจากวนัท่ีกู ้
อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MOR หาร 3 และ MOR โดยมีหลกัประกนัเป็นสมุดทะเบียนรถยนตข์องพนกังาน พนกังาน
ท่ีมีสิทธิกูเ้งินตอ้งมีคุณสมบติัและปฏิบติัตามประกาศ เร่ืองหลกัการกูเ้งินสวสัดิการ 

14. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2553 เพ่ิมข้ึน 

โอนเขา้ 
(โอนออก) จาํหน่าย 

31 มีนาคม 
2554 

ราคาทุน      
ท่ีดิน 1,168,575 - - - 1,168,575 
ส่วนปรับปรุงสาธารณูปโภค 12,573 - - - 12,573 
อาคาร 134,270 114,370 - - 248,640 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 7,356 - - - 7,356 

รวมราคาทุน 1,322,774 114,370 - - 1,437,144 
(หกั) ค่าเส่ือมราคาสะสม (92,016) (1,589) - - (93,605) 

คงเหลือ 1,230,758 112,781 - - 1,343,539 
(หกั) ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก 
         การดอ้ยค่า (189,075) - - - (189,075) 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 1,041,683 112,781 - - 1,154,464 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 872    1,589 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 อยู่ระหว่างการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
ซ่ึงพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั  
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15. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2553 เพ่ิมข้ึน 
โอนเขา้ 

(โอนออก) จาํหน่าย 
31 มีนาคม 

2554 
ราคาทุน      
ท่ีดิน 1,299,487 116,437 - - 1,415,924 
อาคารและค่าปรับปรุงสถานท่ี 744,192 16,612 - - 760,804 
เคร่ืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะ 639,014 15,789 - (6,268) 648,535 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 595,887 10,559 - - 606,446 

รวมราคาทุน 3,278,580 159,397 - (6,268) 3,431,709 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
อาคารและค่าปรับปรุงสถานท่ี (496,826) (6,806) - - (503,632) 
เคร่ืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะ (553,969) (10,925) - 3,667 (561,227) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (435,433) (14,945) - - (450,378) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,486,228) (32,676) - 3,667 (1,515,237) 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,792,352 126,721 - (2,601) 1,916,472 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 138,614    32,676 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มีจาํนวน 955 ลา้นบาท และ 931 ลา้น
บาท ตามลาํดบั 

16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2553 เพ่ิมข้ึน จาํหน่าย 31 มีนาคม 2554 
ราคาทุน     
เคร่ืองหมายการคา้ 22,966 - - 22,966 
ลิขสิทธ์ิฐานขอ้มลูลูกคา้ 7,845 - - 7,845 

รวมราคาทุน 30,811 - - 30,811 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
เคร่ืองหมายการคา้ (12,202) (574) - (12,776) 
ลิขสิทธ์ิฐานขอ้มลูลูกคา้ (327) (196) - (523) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (12,529) (770) - (13,299) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 18,282 (770) - 17,512 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 2,623   770 
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17. สิทธิการเช่า 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2553 เพ่ิมข้ึน จาํหน่าย 31 มีนาคม 2554 
ราคาทุน     
ท่ีดิน 47,397 - - 47,397 
อาคารพาณิชย ์ 37,108 - - 37,108 
พ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ 167,564 - - 167,564 

รวมราคาทุน 252,069 - - 252,069 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
ท่ีดิน (32,793) (296) - (33,089) 
อาคารพาณิชย ์ (24,619) (348) - (24,967) 
พ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ (88,038) (1,740) - (89,778) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (145,450) (2,384) - (147,834) 

สิทธิการเช่า - สุทธิ 106,619 (2,384) - 104,235 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 9,534   2,384 

18. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนั ท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 10 แห่ง จาํนวน 196.00 
ลา้นบาทอตัราดอกเบ้ีย MOR ถึง MOR - 3.50% วงเงินทรัสตรี์ซีท 4 แห่ง จาํนวน 268.54 ลา้นบาท วงเงินกูร้ะยะ
สั้นในประเทศจากธนาคารรวม 10 แห่ง จาํนวน 2,109.36 ลา้นบาท วงเงินออกหนงัสือคํ้าประกนั 383.00 ลา้น
บาท และวงเงินแสตนด์บายแอลซี 40.00 ลา้นบาท นอกจากน้ีไดรั้บวงเงิน Forward Lines 7.50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 9.348 ลา้นบาท ทั้งน้ีวงเงินสินเช่ือท่ีกล่าวขา้งตน้ไม่มีหลกัทรัพย ์หรือบุคคลใดคํ้าประกนั 

ณ วนั ท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 10 แห่ง จาํนวน 196.00 
ลา้นบาทอตัราดอกเบ้ีย MOR ถึง MOR - 3.50% วงเงินทรัสตรี์ซีท 4 แห่ง จาํนวน 273.325 ลา้นบาท วงเงินกูร้ะยะ
สั้นในประเทศจากธนาคารรวม 10 แห่ง จาํนวน 2,112.55 ลา้นบาท และวงเงินออกหนงัสือคํ้าประกนั 383.00 
ลา้นบาท นอกจากน้ีไดรั้บวงเงิน Forward Lines 7.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 9.348 ลา้นบาท ทั้งน้ีวงเงิน
สินเช่ือท่ีกล่าวขา้งตน้ไม่มีหลกัทรัพย ์หรือบุคคลใดคํ้าประกนั 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีเงินสาํรองตามกฎหมาย 50,000,000 บาท ซ่ึงเท่ากบั 
10% ของทุนจดทะเบียน การตั้งสาํรองตามกฎหมายดงักล่าวเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั 
สาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจดัสรรเป็นเงินปันผล 
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20. เงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 45 ประจาํปี 2553 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2553 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจาก
การดาํเนินงานสาํหรับปี 2552 ในอตัรา 1.00 บาทต่อหุน้ จาํนวน 290,633,730 หุน้ เป็นเงิน 290,633,730 บาท ซ่ึง
ไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2553 

21. ผลประโยชน์อืน่พนักงาน 

21.1 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัฯ และพนกังานร่วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตาม พ.ร.บ. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 โดยจดัตั้ง ณ วนัท่ี 3 มิถุนายน 2539 ทะเบียนเลขท่ี 41/2539 และมอบหมายใหผู้จ้ดัการรับอนุญาต
เป็นผูจ้ดัการกองทุนน้ี โดยหกัจากเงินเดือนพนกังานส่วนหน่ึงและบริษทัฯ จ่ายสมทบส่วนหน่ึง และจะ
จ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบการท่ีกาํหนด บริษทัฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพสาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 จาํนวนเงิน 3.80 ลา้นบาท และ 3.60 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 

21.2 เงินเกษียณอายพุนกังาน 

บริษทัฯ มีระเบียบการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนกังานเม่ือเกษียณอายุ โดยกาํหนดคุณสมบติัและปฏิบติั
ตามประกาศ เร่ืองระเบียบการเกษียณอายพุนกังาน  

ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์
พนกังาน  

ภายใต้นโยบายการบัญชีใหม่  ภาระผูกพนัของบริษทัฯ เก่ียวกับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 
เกษียณอายพุนกังาน และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน ไดบ้นัทึกในงบการเงิน ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไวซ่ึ้งคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  เดิมบริษทัฯ จะบนัทึกภาระผูกพนัดงักล่าว
เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีจ่ายชาํระ 

หน้ีสินของบริษทัฯ สาํหรับสาํรองค่าเกษียณอายพุนกังาน และหน้ีสินผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2554 เป็นจาํนวนเงิน 342.97 ลา้นบาท บริษทัฯ เลือกท่ีจะบนัทึกหน้ีสินทั้งหมดดงักล่าวเป็น
รายการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 19 ผลกระทบต่องบการเงิน 2554 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 
ม.ค. - มี.ค. 54 ม.ค. - มี.ค. 53 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
  การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 191,421 104,207  

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 2,087,777 1,821,886  

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน             439,292  421,005  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์               37,419 37,144  

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย             139,192 96,253  

ค่าขนส่งสินคา้               32,588 22,888 

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ 

23.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทั ฯ มีภาระผกูพนักบัธนาคารพาณิชยเ์ก่ียวกบัการ
คํ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการและบริษทัเอกชน จาํนวน 3,651,300 บาท  

23.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารพาณิชยแ์ละพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 บริษทัฯ มีภาระท่ีตอ้งจ่ายชาํระค่าเช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว
ตลอดอายสุญัญา จาํนวน 29,558,187 บาท และ 30,058,910 บาท ตามลาํดบั 

23.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายชาํระค่าท่ีดินตามหนงัสือวางมดัจาํการซ้ือขาย
ท่ีดินจาํนวน 215.54 ลา้นบาท 

24. รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยถือหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนั 
สินทรัพย ์ หน้ีสินรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทัส่วนหน่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงิน
ไดร้วมผลของรายการดงักล่าว โดยใช้นโยบายกาํหนดราคาท่ีเป็นปกติทางธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน 
เช่นเดียวกบัท่ีคิดกบัลกูคา้รายอ่ืน 
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24.1 รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2554 และ 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย และ 

 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ม.ค. - มี.ค. 54 ม.ค. - มี.ค. 53 

บริษทัร่วม 
  ขายสินคา้ 1 - 

ซ้ือสินคา้ 67,414 - 
ค่าเช่ารับ 300 - 
ค่าลิขสิทธ์ิรับ 220 - 
ดอกเบ้ียรับ 185 - 
รายไดอ่ื้น ๆ 44 - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 92 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 475 - 

   กจิการที่เกีย่วข้องกนัอื่น ๆ 
  ขายสินคา้ 96,076 80,662 

ซ้ือสินคา้ 1,825,314 1,629,326 
ซ้ือสินทรัพย ์ 254,958 - 
เงินปันผลรับ 56,957 4,326 
ค่าเช่ารับ 11,790 7,576 
ค่าลิขสิทธ์ิรับ 4,438 4,491 
ดอกเบ้ียรับ 850 283 
รายไดอ่ื้น ๆ 10,300 8,170 
ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว ์ 61,662 51,100 
ค่าโฆษณาจ่าย 42,339 34,361 
ค่าบริการจ่าย - บริหารคลงัสินคา้ 10,777 9,830 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 8,303 10,826 
ค่าลิขสิทธ์ิจ่าย 7,220 3,161 
ค่าขนส่ง 11,355 9,658 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 27,235 23,429 
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24.2 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
  ลกูหน้ีการคา้

และ 
รายไดค้า้งรับ 

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 

ลกูหน้ีการคา้
และ 

รายไดค้า้งรับ 

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 
บริษทัร่วม 

    1. ไหมทอง  1 7,882 - 12,510 
2. อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่ - 33,217 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 

กจิการที่เกีย่วข้องกนัอื่น ๆ 
  

  
3. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 56 5,087        86  4,738 
4. เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ - 1,500 - 2,644 
5. ไทยวาโก ้ 44 404,707 2,738  343,486  
6. ธนูลกัษณ์ - 207,775 1,079  207,865  
7. ประชาอาภรณ์ 440 150,084 1,414  157,100  
8. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี  - 10,650         214  9,017 
9. สหพฒันพิบูล 4,094 11,086     5,354  21,805 

10. เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล  
   เอนเตอร์ไพรส์ 2,402 6,572      1,943  4,079 

11. แชมป์เอช - 73,530        62  60,020 
12. ไลออ้น (ประเทศไทย) 256 177,690     1,159  177,653 
13. อินเตอร์เนชัน่แนลแลบบอราทอร่ีส์ 2,087 141,296 2,544        123,738  
14. ซนัร้อยแปด  1,965 171      1,981  173 
15. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส 11 2,255          11  3,060 
16. แคน 4,517 -       5,988  - 
17. โคราชวฒันา 4,069 -    6,406  - 
18. ซนั แอนด ์แซนด ์ 7,451 -       6,370  - 
19. เดอะมอลลร์าชสีมา 23,042 49      24,067  7 
20. ไทยกลุแซ่ - 20,700 - 19,234 
21. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์โลจิสติคส์ 131 12,139          160          12,574  
22. เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) 916 -       1,521  - 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
  ลกูหน้ีการคา้

และ 
รายไดค้า้งรับ 

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 

ลกูหน้ีการคา้
และ 

รายไดค้า้งรับ 

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 
23. ปากนํ้าโพวฒันา 4,103 -       3,921  - 
24. มหาราชพฤกษ ์ 5,492 -    2,613  102 
25. สุขทรรศน ์ 1 12,615              1  23,151 
26. อินเตอร์เซาท ์ 6,309 -         9,292  - 
27. อินทนิลเชียงใหม่ 4,698 -      14,457  - 
28. อีสเทิร์น ไอซีซี 3,736 -           4,302  - 
29. ราชาอชิูโน 10,044 16,949    11,186  30,463 
30. ไทยอรุซ - 10,819             9  22,687 
31. สยาม โซเคอิ 2,646 -      2,646  - 
32. ซนัไรซ์ การ์เมนท ์ - - - 1,426 
33. ภทัยาอุตสาหกิจ  - 62,979          768  36,700 
34. อี.พี.เอฟ. 4,456 -        3,287  - 
35. เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ 320 26,031          18  21,753 
36. โทเทิลเวยอิ์มเมจ  - 22,288 - 25,981 
37. อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่ เป็นบริษทัร่วม          106  34,569  
38. ชาลด์อง (ประเทศไทย) - 2,473 - 4,023  
39. เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซ่ิง - 9,510 - 15,974  
40. เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 51 1,264 - - 

41. อ่ืน ๆ (นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท) 1,265 2,185        1,471   3,049 

  รวมทั้งส้ิน 94,603 1,433,503   117,174  1,379,581 
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24.3 บริษทัฯไม่ไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 และ 2552 เพ่ือจดัสรรวงเงินใหกู้แ้ละ

วงเงินคํ้ าประกนัแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั เน่ืองจากบริษทัฯจะขออนุมติัจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นคร้ังๆไปข้ึนกบัขนาดของวงเงิน (เปล่ียนแปลง

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของ

บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มียอดเงินใหกู้ย้ืมและมีภาระคํ้าประกนัดงัน้ี 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินใหกู้ ้ ภาระคํ้าประกนั 

 

จาํนวนราย ลา้นบาท 

อตัราการคิด
ค่าธรรมเนียม

ต่อปี จาํนวนราย ลา้นบาท 

31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 
 

31 มี.ค. 31 ธ.ค. 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 
ประเภทกิจการ 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 บริษทัมีธุรกิจต่อกนั  3 3  158.09  158.52  0.75 0.75 9 9   150.22   150.22 

 บริษทัร่วมทุน     2 2 103.00 106.00  0.75 0.75 1 1      1.50       1.50  

 รวม 5 5 261.09  264.52      10 10   151.72   151.72 

24.4 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 45 ประจาํปี 2553 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2553 กาํหนดจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัท่ีปฏิบติังานมาดว้ยความอุตสาหะในวงเงินไม่เกิน 20.00 ลา้นบาท ต่อปี ทั้งน้ีไม่รวมถึง
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั และการจดัสรรเงิน
ดงักล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใชต่้อไปทุกปี 
จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรายการน้ีบริษทัฯ บนัทึกไวใ้นหมวดค่าใชจ่้ายของบริษทั 

24.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมา  และผูบ้ริหารใน
ระดบัเทียบเท่ารายท่ีส่ีทุกราย ประกอบดว้ยเงินเดือน เงินอุดหนุน ค่าตาํแหน่ง เงินเกษียณ เบ้ียประชุม 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 
ม.ค. - มี.ค. 54 ม.ค. - มี.ค. 53 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย : 
  ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 12,573 13,223 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (เกษียณอาย)ุ 4,386 - 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 1 - 

รวม 16,960 13,223 
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25. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯ ประกอบกิจการตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคประเภทสินคา้แฟชัน่ เป็นส่วนใหญ่ และมียอดขายสินคา้
ในต่างประเทศในสดัส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ของยอดขาย จึงไม่มีนยัสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มลูจาํแนกตามส่วนงาน 

26. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

26.1 การบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการประกอบธุรกรรมทางตราสารการเงินเพ่ือการเกง็กาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

26.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด รายการทางการเงินของบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ี
ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 

26.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ มีลกูหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศจากการซ้ือขายในจาํนวนเงินท่ีนอ้ยมาก โดยมิไดท้าํ
สญัญาประกนัความเส่ียงไวล่้วงหนา้ เน่ืองจากความเส่ียงอยูใ่นระดบัตํ่าจนไม่มีนยัสาํคญั 

26.4 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 

บริษทัฯ มีนโยบายใหสิ้นเช่ือดา้นลูกหน้ีการคา้อย่างระมดัระวงั และมีมาตรการในการติดตามหน้ีอย่าง
รัดกุมโดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่มีการคา้ขายกนัมาเป็นเวลานาน จึงคาดว่าจะไม่เกิดความเสียหายอย่าง
เป็นสาระสาํคญัจากการเรียกเก็บหน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ ไดส้าํรอง
หน้ีสูญไวจ้าํนวน 36.35 ลา้นบาท และ 36.43 ลา้นบาท เทียบเป็น 2.36% และ 2.08% ของลูกหน้ีการคา้ 
ตามลาํดบั ดงันั้นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดบ้นัทึกสาํรองไวค้รบถว้นแลว้ 

26.5 มลูค่ายติุธรรม 

เคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับการดาํเนินธุรกิจตามปกติ ซ่ึงบริษทัตั้งใจจะดาํรงไวจ้นกว่าจะถึงกาํหนด ได้
บนัทึกไวใ้นราคาทุนเดิมหรือจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระเม่ือทวงถามตามความเหมาะสม 

มลูค่ายติุธรรม คือ จาํนวนเงินท่ีใชแ้ลกเปล่ียนทรัพยสิ์นหรือจ่ายชาํระหน้ีสินระหวา่งบุคคลท่ีมีความรอบรู้
และเตม็ใจท่ีจะแลกเปล่ียนโดยมีการต่อรองท่ีเป็นอิสระและไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯ ใช้วิธีการและขอ้สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็น
สาระสาํคญัแต่ละชนิดดงัน้ี 
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26.5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกูหน้ี
การคา้และเจา้หน้ีการคา้ ลกูหน้ีอ่ืนและเจา้หน้ีอ่ืน  

มลูค่าท่ีปรากฏในงบดุลมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรม เน่ืองจากมีกาํหนดการรับชาํระ หรือ
จ่ายชาํระคืนในระยะเวลาอนัสั้น 

26.5.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนั
ในตลาด ส่วนเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด มูลค่า
ยติุธรรมท่ีสามารถคาํนวณไดอ้ยา่งมีเหตุผล คาํนวณจากสินทรัพยสุ์ทธิของเงินลงทุนดงักล่าวซ่ึงมี
มลูค่าใกลเ้คียงกบัมลูค่าท่ีปรากฏในงบดุล 

26.5.3 เงินลงทุนในตราสารหน้ี  

มลูค่ายติุธรรมประมาณการโดยหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั
สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีวนัครบกาํหนดท่ีใกลเ้คียงกนั 

มลูค่าท่ีแสดงในงบดุลและประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีสาระสาํคญั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
 จาํนวนท่ีแสดง

ในงบดุล มลูค่ายติุธรรม 
จาํนวนท่ีแสดง

ในงบดุล มลูค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 65,000,000 65,536,687 65,000,000 64,957,120 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 

จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 46 ประจาํปี 2554 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2554 สรุปสาระสาํคญัดงัน้ี 

27.1 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานสาํหรับปี 2553 ในอตัรา 1.10 บาทต่อหุน้ จาํนวน 290,633,730 
หุน้ เป็นเงิน 319,697,103 บาท กาํหนดจ่ายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2554 

27.2 อนุมติัจดัสรรเงินสาํรองทัว่ไป  จาํนวน 10% ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2553 เป็นเงิน 80,384,448.59 บาท 

27.3 อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.00 บาทต่อปี  ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทน 
หรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  และการจดัสรรเงินดงักล่าวให้
อยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และใหมี้ผลใชต่้อไปทุกปีจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลง 
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28. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม
ดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และพยายามพ่ึงพาเงินทุนภายในกิจการแทนการกูย้ืม
จากภายนอก  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.22 0.18 

29. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554 


