
รับรองวา่ถกูตอ้ง 

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

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

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 

1. ข้อควำมทัว่ไป 

1.1 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ตามกฎหมายไทย เม่ือ
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2537 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 530 ซอยสาธุประดิษฐ ์58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

1.2 บริษทัฯ ประกอบกิจการตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

2. เกณฑ์กำรเสนองบกำรเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ี
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ี
ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และจดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย และแสดงรายการ
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยกระทรวงพาณิชย ์ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 เร่ือง ก าหนดรายการย่อท่ีตอ้ง
มีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 

งบการเงินของบริษทัฯ จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบ
การเงิน ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2554 ดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 

ขอ้ผิดพลาด  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
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 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)     ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)     ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)     การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)     ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)     อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3     

(ปรับปรุง 2552)     
การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552)     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย และการด าเนินงานท่ี
ยกเลิก 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบัการโฆษณา 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีของบริษทัฯ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3  

2.2 นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพ
บญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับงบการเงินท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี   มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20  การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานปฏิบติัการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 

เฉพาะเจาะจงกบักิจการด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้– การไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่า

เส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้การเปล่ียนแปลงสถานะภาพทางภาษีของกิจการ 

หรือของผูถื้อหุน้ 

ปัจจุบนับริษทัฯ  อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัดงักล่าว 



- 3 - 
 

รับรองวา่ถกูตอ้ง 

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

3. กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบัญชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 การน าเสนองบการเงิน 
 การบญัชีเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 การบญัชีเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 การบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีใหม่ท่ีถือปฏิบติัโดยบริษทัฯ ไดก้ล่าวรวมในหมายเหตุขอ้ 3.1 ถึง 3.4 

3.1 การน าเสนองบการเงิน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัฯ ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การ
น าเสนองบการเงิน ภายใตข้อ้ก าหนดของมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 งบกระแสเงินสด 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ทั้งน้ีเป็นผลให้บริษทัฯ แสดงการเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมดในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้ และแสดงการเปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อน
หนา้น้ีการเปล่ียนแปลงทั้งหมดดงักล่าวแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ขอ้มูลเปรียบเทียบไดมี้การน าเสนอใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่ การ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการน าเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อก าไร
หรือก าไรต่อหุน้ 

3.2 การบญัชีเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

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

3.2.1 ตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ตอ้งถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละมี
การคิดค่าเส่ือมราคาประจ าปี 

3.2.2 การก าหนดค่าเส่ือมราคา ตอ้งพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมี
สาระส าคญั 

3.2.3 มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตอ้งมีการประมาณด้วยมูลค่าท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บใน
ปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้ น หากมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเม่ือส้ินสุดอายุการใช้
ประโยชน ์นอกจากน้ีตอ้งมีการสอบทานมลูค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชนอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 
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ซ่ึงผูบ้ริหารพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯ 
ยกเวน้เร่ืองการเปล่ียนแปลงอายุการใชง้านโดยตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนอายุการใชง้าน
โดยประมาณของอาคารส านกังานโดยเปล่ียนอายกุารใชง้านจากเดิม 20 ปี เป็น 50 ปี 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือปฏิบัติโดยวิธีเปล่ียนทันทีตามท่ีก าหนดในวิธีปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงของ
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ผลกระทบต่องบการเงิน 2554 มีผลท าใหค่้าเส่ือมราคาท่ีค านวณลดลง ซ่ึงมี
ผลให้งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 มี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิเพ่ิมข้ึน จ านวน 5.4 ลา้นบาท และก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนดว้ยจ านวน
เดียวกนั 

3.3 การบญัชีเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

บริษทัฯ ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

ภายใตม้าตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่ อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหา
ประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยแยก
ต่างหากจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

บริษทัเลือกวิธีราคาทุนส าหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบั

ปรับปรุงใหม่ และตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 การเปล่ียนนโยบายการบญัชี

ดงักล่าว ส่งผลใหมี้การจดัประเภทรายการใหม่ส าหรับงบการเงินเปรียบเทียบ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  2554 ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 
 ก่อน 

จดัประเภทใหม่ 
รายการท่ี 

จดัประเภทใหม่ 
หลงั 

จดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ 31 ธันวำคม 2553    
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 858,353 858,353 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,223,798 (248,116) 1,975,682 
สินทรัพยถ์าวรท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 610,237 (610,237) - 

3.4 การบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชนพ์นกังาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนพ์นกังาน  

ภายใตน้โยบายการบญัชีใหม่ หน้ีสินของบริษทัฯ เก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน.-.เกษียณอายุพนกังาน และ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ไดบ้นัทึกในงบการเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวซ่ึ้งค านวณโดยนกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั เดิมบริษทัฯ จะบนัทึกหน้ีสินดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีจ่ายช าระ 
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หน้ีสินของบริษทัฯ ส าหรับส ารองค่าเกษียณอายุพนักงาน และหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2554 เป็นจ านวนเงิน 342.97 ลา้นบาท บริษทัฯ เลือกท่ีจะบนัทึกหน้ีสินทั้งหมดดงักล่าวเป็นรายการ
ปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
19 ผลกระทบต่องบการเงิน 2554 มีดงัต่อไปน้ี  

 

   (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินท่ีแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม  2554    
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  
   ตามท่ีรายงานในงวดก่อน 

 
7,304,634 7,298,349 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน  342,972 342,972 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554  6,961,662 6,955,377 

4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

4.1 การรับรู้รายได ้และค่าใชจ่้าย 

บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้  เม่ือมีการส่งมอบภายหลงัหกัรับคืนและส่วนลดแลว้ ยกเวน้รายไดจ้ากการ
ขายสินคา้ใหก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายโดยมีเง่ือนไขการรับช าระค่าสินคา้จากผูจ้ดัจ าหน่าย เม่ือผูจ้ดัจ าหน่ายไดข้ายสินคา้
ใหก้บัลกูคา้ บริษทัฯ จะรับรู้รายไดเ้ม่ือจดัจ าหน่ายขายสินคา้ใหล้กูคา้แลว้ 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์อาคารชุดแลว้เสร็จพร้อมขาย รับรู้เป็นรายได้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของหอ้งชุดใหก้บัผูซ้ื้อแลว้โดยกิจการไม่เก่ียวขอ้งในการบริหาร
หรือควบคุมหอ้งชุดท่ีขายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงมูลค่าท่ีรับรู้รายไดแ้ละหน้ีทุนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจาก
รายการนั้นสามารถวดัมลูค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

รายไดด้อกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าการเงิน บนัทึกเป็นรายไดต้ามจ านวนงวดการผอ่นช าระโดยวิธีผลรวมของมูลค่า
ปัจจุบนัของค่าเช่าทั้งหมด โดยรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวด ไม่วา่จะเกบ็เงินไดห้รือไม่ 

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภทแต่ไม่รวมเงินฝาก
ประเภทท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาท่ีก าหนด 

4.3 การบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยประมาณจากลกูหน้ีท่ีคาดวา่จะเกบ็เงินไม่ได ้ และอาศยัประสบการณ์
ในการเกบ็หน้ีท่ีผา่นมาเป็นเกณฑ ์
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4.4 การตีราคาสินคา้คงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือประเภทซ้ือมาขายไป และสินคา้ท่ีเก็บเงินตามยอดขายของผูจ้ดัจ าหน่าย แสดงในราคาทุนหรือ
มลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

สินคา้คงเหลือประเภทอสังหาริมทรัพย์ - อาคารชุด แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

4.5 ภาษีขายของสินคา้ท่ียงัไม่ถือเป็นการขาย 

 บริษทัฯ บนัทึกภาษีขายของสินคา้ท่ียงัไม่ถือเป็นการขาย เม่ือบริษทัฯ ส่งสินคา้ใหผู้จ้ดัจ าหน่ายและน าส่งภาษีขาย
ใหก้รมสรรพากร โดยบนัทึกเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน และบริษทัฯ จะเรียกเกบ็ภาษีขายจากผูจ้ดัจ าหน่ายเม่ือผู ้
จดัจ าหน่ายขายสินคา้ใหล้กูคา้ 

4.6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม  เป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญั โดยมีอ านาจเขา้ไป 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน แต่ไม่ถึงกับระดับการควบคุม 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกในราคาทุนสุทธิหลงัหกัค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าของเงินลงทุน ส่วนในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯ ไดแ้สดงรวมส่วนแบ่งก าไร
หรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย และจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมเพียงเงินลงทุนเท่ากบั
ศูนย ์เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามกฎหมายแทนบริษทัร่วม 

4.7 เงินลงทุนระยะยาว 

เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - ในประเทศ ถือเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย แสดง
ดว้ยราคายติุธรรม ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ และจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุน 
เม่ือไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนนั้น 

เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - ในต่างประเทศถือเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย แสดง
ดว้ยราคายุติธรรม โดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง
มลูค่าแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้และจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุน เม่ือไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนนั้น 

เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นหลกัทรัพยน์อกตลาด - ในประเทศ ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงในราคาทุนหลงัหกัค่า
เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าแลว้ 

เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นหลกัทรัพย์นอกตลาด - ในต่างประเทศ ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงในราคาทุนหลงั
หกัค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าแลว้ โดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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4.8 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชนจ์ากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้ งสองอย่าง  ทั้ งน้ีไม่ได้มีไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือ
ใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนค านวณโดยวิธีเส้นตรง (Straight Line Method) ในระยะเวลา 
20 - 40 ปี 

4.9 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับอาคาร และอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีแสน้ตรง (Straight Line Method) ในระยะเวลาดงัน้ี 

อาคาร และส่ิงปลกูสร้าง 20,  50 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน และยานพาหนะ 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง และติดตั้ง 5 ปี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี 
เคร่ืองบนัทึกการเกบ็เงิน 1 ปี 

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค านวณโดยวิธี Sum of Year’s Digits Method ในระยะเวลา 3 ปี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ก าหนดใหกิ้จการตอ้งรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ส าหรับ
การร้ือถอน การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัของกิจการ เป็นส่วนหน่ึงของ
ราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือ
เทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของทรัพยสิ์นนั้น  นอกจากน้ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่ก าหนดใหกิ้จการตอ้ง
ทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนม์ูลค่าคงเหลือและวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบบญัชี  

4.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

เคร่ืองหมายการคา้ และลิขสิทธ์ิฐานขอ้มูลลูกคา้ ตดัจ่ายโดยวิธีเสน้ตรงในระยะเวลา 10 ปี 

4.11 สิทธิการเช่า  

สิทธิการเช่า ตดัจ่ายโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารเช่า 
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4.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

บริษทัฯ พิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัฯ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่าโดย
พิจารณาจากมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมีราคาต ่ากวา่ราคาตามบญัชี ถือวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการ
ดอ้ยค่า ซ่ึงจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดงักล่าวในงบก าไรขาดทุน และบริษทัฯ จะบนัทึกกลบัรายการจาก
การดอ้ยค่า ต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่การดอ้ยค่านั้นไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง 

มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมลูค่าจากการใชท้รัพยสิ์น แลว้แต่ราคาใด
จะสูงกวา่ และจะประมาณจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

4.13 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินต่างประเทศ 

บริษทัฯ บนัทึกรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ในอตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียซ้ือ และขายของธนาคารพาณิชยต์ามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันั้น 

ก าไรหรือขาดทุนจากการแลกเปล่ียนเงินตรา ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนประจ าปี 

4.14 ภาษีเงินได ้

บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีจะตอ้งจ่ายในแต่ละปีเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดในงวดนั้น และค านวณภาษีเงิน
ไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร 

4.15 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเป็นก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงค านวณโดยการหารยอดก าไรสุทธิ
ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกระหวา่งปีสุทธิ 

ไม่มีการแสดงก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับปี 2554 และ 2553 เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่า 

   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 290,633,730 290,633,730 

4.16 ประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณการ
รายการบญัชีบางรายการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้
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4.17 ประมาณการหน้ีสิน 

 บริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนั และจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการ
ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หากบริษทัฯ คาดว่าจะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้ งหมดหรือ
บางส่วนอย่างแน่นอน บริษทัฯ จะรับรู้รายจ่ายท่ีได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวน
ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. กำรเปิดเผยข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักระแสเงนิสด 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

เงินสด  6,182 2,260 
เงินฝากธนาคาร  252,780 245,719 
สลิปบตัรเครดิตท่ียงัไม่ข้ึนเงิน  4,752 3,150 

รวม  263,714 251,129 

5.2 รายการไม่กระทบเงินสด 

ในปี 2553 บริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บช าระค่าขายเงินลงทุนทัว่ไปจ านวน 23.10 ลา้นบาท และไดบ้นัทึกไวเ้ป็นลูกหน้ีอ่ืน 
ซ่ึงไดรั้บช าระแลว้ในไตรมาส 1 ปี 2554 

6. เงนิลงทุนช่ัวครำว 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภท 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(วนั) 

ธนาคารพาณิชย์
(แห่ง) ลา้นบาท 

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

- เงินฝากออมทรัพย ์Gold Saving 0.625 0.625 เม่ือทวงถาม 1 1 75 92 

- ตัว๋แลกเงิน 3.04-3.05 1.73-1.90 5-12 14-36 2 3 300 1,111 

รวม 
    

 
 

375 1,203 



- 10 - 
 

รับรองวา่ถกูตอ้ง 

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

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

7.1      ลกูหน้ีการคา้   

7.1.1   ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 ลกูหน้ีการคา้ 117,095 89,488 

 ตัว๋เงินรับการคา้ - - 

                  รวม 117,095 89,488 

7.1.2   ลกูหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน   

 ลกูหน้ีการคา้ 1,703,601 1,556,462 

 ตัว๋เงินรับการคา้ 69,193 100,145  

 เช็คคืนรอเรียกเกบ็ 10,312 15,046  

                  รวม 1,783,106 1,671,653  

 (หกั)  เงินรับล่วงหนา้ (11,150) (6,101) 

           ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (26,410)      (36,434) 

                  ลกูหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 1,745,546 1,629,118  

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 1,862,641 1,718,606  

7.2      ลกูหน้ีอ่ืน   

เงินทดรองจ่าย 8,458 3,031 

รายไดค้า้งรับ 46,349 41,072 

เงินมดัจ าและเงินจ่ายล่วงหนา้ 76,133 39,547 

ลกูหน้ีอ่ืน ๆ  3,863 27,401 

รวมลูกหนีอ้ืน่ 134,803 111,051 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่สุทธิ 1,997,444 1,829,657 
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7.3 รายงานแยกอายลุกูหน้ีการคา้ 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
ลกูหน้ีการคา้ท่ีอยูใ่นก าหนดช าระ  1,296,451 1,217,272 
ลกูหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระมีดงัน้ี    

- ไม่เกิน 1 เดือน  242,608 268,208 
- มากกวา่ 1 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน  208,151 165,443 
- มากกวา่ 3 เดือนข้ึนไป  141,841 104,117 

รวมลกูหน้ีการคา้  1,889,051 1,755,040 
(หกั)   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (26,410) (36,434) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ  1,862,641 1,718,606 

8. เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯ ใหกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนักูย้ืมเงินในอตัราดอกเบ้ีย 5.00% - 7.00 % ต่อปี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2553 เพ่ิม (ลด) 31 ธนัวาคม 2554 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั:    

- เอราวณั ส่ิงทอ 90,000 - 90,000 

                     รวมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90,000 - 90,000 
กิจการอ่ืน:    

- ศูนยแ์พทยศ์รีราชา 5,181 (5,181) - 
- เลเซอร์ แฟชัน่ 3,339 (3,339) - 
- สยาม โซเคอิ 150,000 - 150,000 

                     รวมกิจการอ่ืน 158,520 (8,520) 150,000 
รวม 248,520 (8,520) 240,000 
(หกั)  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (83,520) 8,520 (75,000) 
คงเหลือ 165,000 - 165,000 
บวก  เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี 12,000 (8,000) 4,000 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน - สุทธิ 177,000 (8,000) 169,000 
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 บริษัท ศูนย์แพทย์ ศรีราชา จ ากัด 

 ในปี 2551 บริษทัฯ ท าบนัทึกขอ้ตกลงการช าระหน้ีตามสัญญาประนีประนอมยอมความกบั บริษทั ศูนยแ์พทย ์
ศรีราชา จ ากดั โดยหน้ีเงินตน้รวมดอกเบ้ียคา้งช าระ ณ วนับนัทึกขอ้ตกลงมีจ านวน 10,599,372.84 บาท (หน้ีเงิน
ตน้ 9,631,126.31 บาท และดอกเบ้ียคา้งช าระ 968,246.53 บาท) โดยตกลงใหบ้ริษทั ศูนยแ์พทยศ์รีราชา จ ากดั 
ชดใชห้น้ี เป็นจ านวนเงิน 4,950,000.00 บาท ช าระดว้ยท่ีดินเน้ือท่ี 15 ตารางวา และอาคารพาณิชย ์ 1 คูหา ท่ี
จงัหวดัชลบุรี (ไดรั้บการโอนกรรมสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม 2551) ตามราคาตลาด 2,950,000.00 
บาทและส่วนท่ีเหลือจะช าระดว้ยเงินจ านวน 2,000,000.00 บาท โดยผ่อนช าระ 40 งวดๆละ 50,000.00 บาท 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 ถึงตุลาคม 2554 และเม่ือช าระครบถว้นตามก าหนดในบนัทึกขอ้ตกลงการช าระหน้ี
ตามสญัญาประนีประนอมยอมความแลว้ บริษทัฯ จะสละสิทธ์ิในหน้ีท่ีเหลือให ้บริษทั ศูนยแ์พทยศ์รีราชา จ ากดั 
จ านวน 5,649,372.84 บาท ประกอบดว้ยหน้ีเงินตน้ จ านวน 4,681,126.31 บาท และดอกเบ้ียคา้งช าระจ านวน 
968,246.53 บาท ซ่ึงเงินใหกู้ค้งเหลือ ณ วนัส้ินงวดไดมี้การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 

ในเดือนตุลาคม 2554 บริษทัฯ ไดรั้บช าระหน้ีจากบริษทั ศูนยแ์พทย ์ศรีราชา จ ากดั ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความเต็มจ านวนแล้ว เป็นเงิน 4,950,000.00 บาท และบริษัทฯ ได้ตัดหน้ีท่ีเหลือเป็นหน้ีสูญ จ านวน 
5,649,372.84 บาท  

 บริษัท เลเซอร์ แฟช่ัน จ ากัด 

เงินใหกู้ย้ืมแก่ บริษทั เลเซอร์ แฟชัน่ จ ากดั จ านวน 4.11 ลา้นบาท วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2546 บริษทั เลเซอร์ 
แฟชัน่ จ ากดั ถูกเจา้หน้ีอ่ืนฟ้องเป็นคดีลม้ละลาย ท่ีศาลลม้ละลายกลาง และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2547 บริษทัฯ 
ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้ืมเต็มจ านวนแลว้ ในปี 2551 บริษทั เลเซอร์ แฟชัน่ จ ากดั ไดช้ าระ
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนใหบ้ริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 127,638.43 บาท 

ในปี 2552 บริษทัฯ ฟ้องบริษทั เลเซอร์ แฟชัน่ จ ากดั และนายแอนเดรียส เคิร์น เป็นจ าเลย ต่อมาปี 2553 ศาลไดมี้
ค าพิพากษาตามยอม โดยบริษทั ฯ และนายแอนเดรียส เคิร์น จ าเลยท่ี 2 ท าสัญญาประนีประนอมยอมความบน
ศาลต่อกนั ใหน้ายแอนเดรียส เคิร์น ช าระหน้ีของบริษทั เลเซอร์ แฟชัน่ จ ากดั ใหแ้ก่บริษทั ฯ โดยโอนทรัพยสิ์น
และเคร่ืองจกัรทั้งหมดของนายแอนเดรียส เคิร์น ให้กบับริษทัฯ และบริษทัฯ ขายทรัพยสิ์นไดเ้งินช าระหน้ี
จ านวน 771,055.32 บาท และยงัมีทรัพยสิ์นท่ีรับโอนมารอการขายอีกจ านวนหน่ึง 

ในปี 2554 บริษทัฯ ไดข้ายทรัพยสิ์นท่ีเหลือทั้งหมดไดเ้งินช าระหน้ีจ านวน 284,308.41 บาทและตดัยอดหน้ีคา้ง
ช าระท่ีเหลือเป็นหน้ีสูญจ านวน 3,054,636.27 บาท 

 บริษัท สยาม โซเคอิ จ ากัด 

เดือนมกราคม และเดือนเมษายน 2551 บริษทัฯ ใหบ้ริษทั สยาม โซเคอิ จ ากดั กูย้ืมเงินรวมจ านวนทั้งส้ิน 150.00 
ลา้นบาท ณ วนักู ้อตัราดอกเบ้ีย 7.00% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี ก าหนดช าระคืนเงินกูภ้ายในวนัท่ี 27 มกราคม 
2552 โดยมีหลกัประกนัเป็นบริษทัอ่ืนค ้าประกนั 1 แห่ง และยึดโฉนดท่ีดินตวัจริงของบริษทั สยาม โซเคอิ จ ากดั 
และของบริษทัท่ีค ้ าประกนัรวม 2 โฉนดท่ีจงัหวดัภูเก็ต เน้ือท่ีรวม 17 ไร่ 1 งาน 79.7 ตารางวา ไวเ้ป็น
หลกัประกนั 
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เดือนกนัยายน 2551 บริษทั สยาม โซเคอิ จ ากดั ขอผ่อนผนัการช าระดอกเบ้ียตั้งแต่งวดเดือนกนัยายน 2551 เป็น
ตน้ไป เน่ืองจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน บริษทัฯ จึงท าหนงัสือขอบอกเลิกสัญญากูแ้ละเรียกเงินตน้และ
ดอกเบ้ียคืน 

เดือนตุลาคม 2551 บริษทัฯท าหนงัสือขอใหบ้ริษทั สยาม โซเคอิ จ ากดั ช าระหน้ีเงินกูแ้ละดอกเบ้ียท่ีผิดนดัตาม
สญัญาเงินกู ้และฟ้อง บริษทั สยามโซเคอิ จ ากดั เป็นคดีแพ่ง เรียกใหช้ าระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียทั้งจ านวน 

เดือนธนัวาคม 2551 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 75.00 ลา้นบาท ซ่ึงค านวณจากมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนของท่ีดินหลกัประกนัของผูกู้ ้โดยไม่รวมท่ีดินหลกัประกนัของบริษทัอ่ืนท่ีค ้าประกนั 

เดือนเมษายน 2552 ศาลไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  โดยบริษทัฯ ท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกบับริษทั สยาม โซเคอิ จ ากดั ใหบ้ริษทั สยาม โซเคอิ จ ากดั ช าระหน้ีเต็มตามฟ้องเป็น
จ านวนเงิน 152,375,000.00 บาท โดยผ่อนช าระ 12 งวด ๆ ละ 12,697,917.00 บาท งวดแรกวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
2552 งวดสุดทา้ย วนัท่ี 25 เมษายน 2553 

เดือนพฤษภาคม 2552 บริษทั สยาม โซเคอิ จ ากดั ผิดนดัช าระหน้ีงวดแรก บริษทัฯ จึงยื่นค าร้องและไดรั้บ
อนุญาตจากศาล เพ่ือบงัคบัคดียึดทรัพยข์องบริษทั สยาม โซเคอิ จ ากดั และบริษทัฯ ไดท้ าการยึดทรัพย ์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 -  บริษทัเป็นผูป้ระมลู  

    - - 2    4,710,000 -  บุคคลภายนอกเป็นผูป้ระมูล 
  1 - - 6,300,000  - อยูร่ะหวา่งรอการประกาศ    

ขายทอดตลาด ก.ค. 52 ภูเกต็ 1 - -     16,374,000   - 

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

    รวม          101,192,827    78,710,000   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สินทรัพยท่ี์ขายทอดตลาดไดแ้ลว้บางส่วนอยู่ระหว่างการรอรับช าระหน้ีตามขั้นตอน
ของศาล อย่างไรก็ตาม หากจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการขายทอดตลาดไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ี บริษทัฯ ยงัมี
สิทธิฟ้องร้องบริษทัผูค้  ้ าประกนัตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  บริษทัฯ ขายท่ีดินและห้องชุดท่ีประมูลไดใ้หก้บับริษทั
แห่งหน่ึง เป็นจ านวน 69.26 ลา้นบาท ซ่ึงโอนกรรมสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ 
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ส่วนการยึดทรัพยท่ี์ดินท่ีจงัหวดัภูเกต็ มีผูป้ระมลูซ้ือท่ีดินในราคาประมลู 60 ลา้นบาท แต่ผูป้ระมลูไม่ไดน้ าเงินมา
วางช าระค่าซ้ือท่ีดินตามก าหนด เจา้พนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัภูเก็ตจึงประกาศขายทอดตลาดใหม่ คดีอยู่ระหว่าง
รอการประกาศขายทอดตลาดของเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จ ากัด 

เดือนกรกฏาคม และกนัยายน 2553 บริษทัฯ ใหบ้ริษทั เอราวณัส่ิงทอ จ ากดั กูย้ืมเงินจ านวน 90.00 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ีย 3.50 - 5.00% ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

9. สินค้ำคงเหลอื  

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
สินคา้ซ้ือมาขายไป     

- สินคา้ส าเร็จรูป  1,150,991 870,503 
- สินคา้ท่ีเกบ็เงินตามยอดขายของผูจ้ดัจ าหน่าย  2,644,831 2,238,307 
- สินคา้ระหวา่งทาง  20,573 1,862 

รวม  3,816,395 3,110,672 
(หกั)  ค่าเผื่อสินคา้ลดมลูค่า  (75,241) (26,618) 
สินคา้ซ้ือมาขายไป - สุทธิ  3,741,154 3,084,054 
อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย - อาคารชุด  22,535 22,535 

รวมทั้งส้ิน  3,763,689 3,106,589 

10. เงนิลงทุนเผือ่ขำย 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
เงินลงทุนเผื่อขาย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4,608,301 3,728,713  
เงินลงทุนเผื่อขาย - กิจการอ่ืน  273,181 206,610 

รวม  4,881,482 3,935,323 
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10.1 เงินลงทุนเผื่อขาย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
    (หน่วย : พนับาท) 

  
  

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนช าระ
แลว้  

(ลา้นบาท) 

สัดส่วน
เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 เงินปันผล 

ราคาทุน ราคาตลาด ราคาทุน ราคาตลาด 
ม.ค. - ธ.ค. 

2554 
ม.ค. - ธ.ค. 

2553 
1. เอส แอนด ์เจ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอนเตอร์ไพรส์ 

เคร่ืองส าอาง 149.93 14.61 189,450 540,875 110,618 352,554 16,861 15,329 

2. เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ ผา้ลูกไมปั้ก,ฟองน ้า 108.00 10.43 11,771 109,239  11,771 104,734 3,942 2,815 
3. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี         ท าโฆษณา 75.00 10.64 20,772 84,567 20,772 85,365 6,382 3,989 
4. สหพฒันาอินเตอร์  
      โฮลด้ิง 

ลงทุน 494.03 9.51 262,420 1,067,054 248,509 880,864 10,199 9,100 

5. บูติคนิวซิต้ี เส้ือผา้สตรี 120.00 5.98 5,300 10,546 5,300 10,546 538 251 
6. โอ ซี ซี ตวัแทนจ าหน่าย 60.00 19.73 100,332 209,568 100,332 136,160 7,104 6,512 
7. สหพฒันพิบูล อุปโภคบริโภค 318.42 10.56 231,088 1,025,720 229,555 889,752 25,182 21,824 
8. ธนูลกัษณ์ เส้ือผา้, เคร่ืองหนงั 120.00 10.26 153,421 227,680 153,421 216,604 9,523 15,876 
9. สหโคเจน (ชลบุรี) กระแสไฟฟ้า 955.00 10.41 167,745 361,936 167,745 391,766 17,898 16,904 

10.  ประชาอาภรณ์ เส้ือผา้ 96.00 5.25 70,294 56,448 70,294 57,960 3,024 3,024 
11.  แพนเอเซียฟุตแวร์ รองเทา้ 2,700.00 18.91 105,366 169,507 - - - - 

    รวม 1,317,959 3,863,140 1,118,317 3,126,305 100,653 95,624 
    บริษทัท่ีลงทุนนอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (ณ วนัที่  31 ธ.ค.54 และ 53  
       รวม 3 บริษทั)   178,740 745,161 145,374 602,408 20,168 19,063 

    รวมทั้งส้ิน    1,496,699 4,608,301 1,263,691 3,728,713 120,821 114,687 

หมายเหตุ : ลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีในเงินลงทุนเผื่อขาย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

10.2 เงินลงทุนเผื่อขาย - กิจการอ่ืน 
  (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
ราคาทุน ราคาตลาด ราคาทุน ราคาตลาด 

1. บางกอกไนล่อน 1,200 1,050 1,200 765 
2. เพรสซิเดนทเ์บเกอร่ี 13,950 175,538 13,950 103,230 
3. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 8,609 4,557 8,609 7,331 
4. Wacoal Holdings Corp. (ประเทศญ่ีปุ่น) 124,002 91,906 124,002 95,079 
5. เนชัน่ อินเตอร์ฯ เอด็ดูเทนเมนท ์ 84 130 84 205 
 รวม 147,845 273,181 147,845 206,610 
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11. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
ช่ือบริษทั ประเภท ทุนช าระแลว้ สดัส่วนความ งบการเงินท่ีแสดง งบการเงิน เงินปันผล 

 
กิจการ 

 
เป็นเจา้ของ เงินลงทุนตาม เฉพาะกิจการ 

 
  

    วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน   

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

 
 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 

ม.ค.- 
ธ.ค. 

ม.ค.- 
ธ.ค. 

   2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
1. เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร์ รถเช่า 

      
 

 
 

 - หุน้สามญั 
 

100 100 21.11 21.11 21.11 21.11 19.79 19.79 - - 
- หุน้บุริมสิทธ์ิ 

 
280 280 26.39 26.39 112.44 78.75 73.89 73.89 0.37 - 

  
380 380 25.00 25.00 133.55 99.86 93.68 93.68 0.37 - 

2. ไหมทอง เส้ือผา้สตรี 100 100 27.90 27.90 30.27 29.64 29.53 29.53 - - 
3. อินเตอร์เนชัน่แนล           

เลทเธอร์แฟชัน่ รองเทา้หนงั 50 - 28.00 - 32.83 - 21.73 - 2.52 - 
4. ร่วมอิสสระ พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์ 80 - 25.00 - 17.95 - 20.00 - - - 
    รวม 

     
214.60 129.50 164.94 123.21 2.89 - 

(หกั)  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   

(4.95) (29.30) (4.95) (29.30) - - 

    เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 
    

209.65 100.20 159.99 93.91 2.89 - 

ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั ร่วมอิสสระ จ ากดั ณ วนัจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทัฯ จ านวน 19,997 หุน้ ซ่ึงมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 25.00 โดยจ่ายช าระค่าหุน้งวดแรกร้อยละ 30 ของทุน
จดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 6.00 ลา้นบาท ในเดือนสิงหาคม 2554 บริษทัจ่ายช าระค่าหุน้งวดท่ีสองอีกร้อยละ 50 
ของทุนจดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 10.00 ลา้นบาท และ ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัฯ จ่ายช าระค่าหุน้งวด
สุดทา้ยอีกร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 4.00 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวนเงิน 20.00 ลา้นบาท   

ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่ จ ากดั ในสัดส่วน
ร้อยละ 14.00 ต่อมาในเดือนมกราคม 2554 บริษทัฯ ไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุน้สามญัเพ่ิมจ านวน 70,000 หุน้ เป็น
จ านวนเงิน 14.73 ลา้นบาท ซ่ึงรวมกบัท่ีถืออยู่เดิม 7.00 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวนเงิน 21.73 ลา้นบาท ท าให้
สัดส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลงจากร้อยละ 14.00 เป็น ร้อยละ 28.00 มีผลให้เงินลงทุนดงักล่าวเปล่ียนเป็น 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการรวมธุรกิจและมาตรฐานการบญัชี เร่ือง
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ฉบบัท่ี 28 การน าเสนองบการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สียบริษทัฯ ตอ้งรับรู้ผลต่างระหว่าง
ตน้ทุนของเงินลงทุนกบัมลูค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดใ้นบริษทัร่วม ท่ีสูงกว่าตน้ทุนของ
เงินลงทุน ใหถื้อเป็นรายไดใ้นการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนเฉพาะส่วนของผูล้งทุนในงวดท่ีมีการลงทุนใน
บริษทัร่วม ณ วนัซ้ือ การประเมินมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวตอ้งจดัท าใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือเงินลงทุนซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี 
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รับรองวา่ถกูตอ้ง 

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

ในไตรมาส 3 ของปี 2554 บริษทัฯ ไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ 
คาร์ จ ากดั แลว้เสร็จ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินอิสระ มี
มลูค่ายติุธรรมตามสัดส่วนการลงทุน 114.41 ลา้นบาท สูงกว่าตน้ทุนการลงทุนจ านวน 20.72  ลา้นบาท บริษทัฯ 
ไดรั้บรู้ผลต่างดงักล่าวเป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จทั้งจ านวน  

ในไตรมาส 4 ของปี 2554 บริษทัฯ ไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั ไหมทอง จ ากดั แลว้
เสร็จ มลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินอิสระ มีมูลค่ายุติธรรมตาม
สัดส่วนการลงทุน 21.72 ลา้นบาท ต ่ากว่าตน้ทุนการลงทุนจ านวน 7.81 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในเงินลงทุน
บริษทัร่วมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนไดเ้สียทั้งจ านวน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ อยู่ระหว่างประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ บริษทั อินเตอร์เนชัน่
แนล เลทเธอร์ แฟชัน่ คาดวา่จะแลว้เสร็จในไตรมาส 1 ปี 2555 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วม ตามวิธีส่วนไดเ้สียจากงบการเงิน
ท่ียงัไม่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : พนับาท) 
ช่ือบริษทั เงินลงทุนใน 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไร
(ขาดทุน) 

 ตามวิธีส่วนไดเ้สีย จากเงินลงทุน 
 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2554 
บริษทั ไหมทอง จ ากดั 30,271 630 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์ แฟชัน่ จ ากดั 32,836 13,629 
บริษทั ร่วมอิสระ จ ากดั 17,949 (2,050) 
                        รวม 81,056 12,209 

12. เงนิลงทุนระยะยำวอืน่ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

- เงินลงทุนทัว่ไป - ราคาทุนหลงัหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดอ้ยค่า 1,072,722 1,000,752  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - กิจการอ่ืน   

- เงินลงทุนทัว่ไป - ราคาทุนหลงัหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดอ้ยค่า 217,390 191,725  
- เงินลงทุนในตราสารหน้ี - ราคาทุน 65,000 65,000  

              รวม 282,390 256,725 

รวม เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 1,355,112 1,257,477 
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รับรองวา่ถกูตอ้ง 

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

12.1 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
12.1.1 เงินลงทุนทัว่ไป - ราคาทุนหลงัหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดอ้ยค่า 

     (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนช าระ
แลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน
เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน เงินปันผล 

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 
ม.ค. - ธ.ค. 

2554 
ม.ค. - ธ.ค. 

2553 
1. ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ รับพิมพล์ายและเคลือบผิว

วสัดุ 40.00  19.00  7,600 7,600 1,672 760 
2. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) ฟอกยอ้มและตกแต่งผา้

ส าเร็จรูป 324.00  19.58  33,135  33,135  2,538 1,586 
3. ซนัไร้ซ์ การ์เมน้ท ์ เส้ือนิต 10.00  6.00  A 2,435  A 96 
4. จาโนเม่ (ประเทศไทย) จกัรและอุปกรณ์ 88.00  8.00   7,040   7,040  1,760 1,760 
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 1,120 868 
7. ชาลด์อง (ประเทศไทย) น ้าหอมปรับอากาศ 40.00  7.50       3,000       3,000  - - 
8. ไทยคิวพี อาหารส าเร็จรูป 15.00  10.00       1,500       1,500  - 1,050 
9. อินเตอร์เนชัน่แนล  

   เลทเธอร์แฟชัน่ 
รองเทา้หนงั 

50.00  14.00  B 7,000  B 1,750 
10. โทเทิลเวยอิ์มเมจ เคร่ืองหนงั 20.00  10.00        2,000        2,000  240 700 
11. ราชาอชิูโน ผา้ขนหนู 81.00  13.59  10,817  10,817  2,202 2,202 
12. ไทยทาเคดะเลซ ผา้ลกูไม ้ 127.00  12.76  20,483  20,483  2,430 2,430 
13. ไทยสเตเฟลก็ซ์ ผา้ซบัในแถบกาว 60.00  8.00  4,800  4,800  432 408 
14. แชมป์เอช เส้ือผา้ 40.00  12.50  5,000  5,000  1,000 1,250 
15. ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์ เส้ือผา้ 10.00  12.00  1,200  1,200  2,400 2,400 
16. สหชลผลพืช ผลิตภณัฑเ์กษตร 100.00  7.80  7,980  7,980  - - 
17. ไลออ้น (ประเทศไทย) ผงซกัฟอก 300.00  12.00  36,000  36,000  21,920 19,642 
18. มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์  

   โปรดกัส์ 
ช้ินส่วนรถยนตท่ี์เป็นยาง 

120.00  7.80  9,360  9,360  936 1,872 
19. มอลเทน (ไทยแลนด)์ Sport balls 100.00  6.00  6,000  6,000  - - 
20. ไทยอาราอิ อะไหล่รถยนต ์ 126.00  10.75  14,163  14,163  2,032 2,709 
21. แดร่ี ไทย นมเปร้ียว 18.13  9.00  13,050  13,050  - - 
22. นิสชิน ฟู้ ดส์ (ไทยแลนด)์ บะหม่ีส าเร็จรูป 310.00  10.00  - 27,003  - - 
23. แกรนดส์ตาร์ อินดสัตรี ส่ิงทอ 20.00  19.50  4,346  4,346  390 780 
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รับรองวา่ถกูตอ้ง 

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

     (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนช าระ
แลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน
เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน เงินปันผล 

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 
ม.ค. - ธ.ค. 

2554 
ม.ค. - ธ.ค. 

2553 
24. ภทัยาอุตสาหกิจ ชุดชั้นในสตรี 30.00  5.33  2,241  2,241  720 640 
25. เจนเนอร์รัลกลาส                     บรรจุภณัฑแ์กว้ 145.00  19.50  42,979  19,579  - - 
26. เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ ตุ๊กตาผา้ 40.00  19.00  7,600  7,600  380 - 

 27. อินเตอร์เนชัน่แนล 
   แลบบอราทอรีส์ 

เคร่ืองส าอาง 
60.00  19.56  195,730  195,730  18,778 17,604 

28. ทอ้ปเทร็นดแ์มนูแฟคเจอร่ิง บรรจุภณัฑพ์ลาสติก 120.00  18.00  43,200  10,800  5,400 3,240 
29. ไทยกลุแซ่ เส้ือผา้ยืด 180.00  16.00  28,800  28,800  - 2,992 
30. ที.ย.ูซี. อีลาสติค แถบยางยืด 160.00  12.00  18,200  18,200  1,536 1,920 
31. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด ์ 

   คอนสตรัคชัน่ 
ก่อสร้าง 

50.00  19.50  34,084  34,084  975 975 
32. เทรชเชอร์ฮิลล ์ สนามกอลฟ์ 200.00  12.00  16,178  16,178  - - 
33. ดี เอฟ อินเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ตามสั่ง 5.00  19.00  1,060  1,060  190 - 
34. เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี ลงทุน, เช่าอาคาร 40.00  9.12  3,647  3,647  547 547 
35. แหลมฉบงั คลงัสินคา้ คลงัสินคา้ 5.00  19.00  1,014  1,014  190 95 
36. ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 20.00  5.75  1,150  1,150  - - 
37. สหพฒันเ์รียลเอสเตท พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 250.00  19.90  49,750  49,750  1,492 1,492 
38. เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ บริหารคลงัสินคา้ 10.00  15.50  1,550  1,550  310 233 
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) 
ตวัแทนจ าหน่าย HKD  

2.00 19.00  1,658  1,658  - - 
42. เบล เมซอง (ประเทศไทย) ขายสินคา้ผา่นแคต็ตาลอ็ก 80.00  15.20  - 12,160  - - 
43. วีน อินเตอร์เนชัน่แนล ชุดชั้นในสตรี 30.00  9.00  2,700  900  270 540 
44. เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) ขายตรง 80.00  16.75  101,232  101,232  53,606 87,109 
45. อี.พี.เอฟ.                           ** ตวัแทนจ าหน่าย, ขายปลีก 3.9 10.00  390  390  260 260 
46. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส              ประกอบและขายเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 4.00  10.00  1,126  1,126  100 100 
47. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์ 

   โลจิสติคส์ 
ขนส่งและคลงัสินคา้ 

20.00 19.90  6,982 4,992 1,791 1,791 
         



- 20 - 
 

รับรองวา่ถกูตอ้ง 

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

     (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนช าระ
แลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน
เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน เงินปันผล 

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 
ม.ค. - ธ.ค. 

2554 
ม.ค. - ธ.ค. 

2553 
48. สหน า เทก็ซ์ไทล ์ ผลิตยางยืดหยุน่ ตีเกลียว 

และรับจา้งป่ันเส้นดา้ย 36.00  5.00  1,557  1,557  180 180 
49. 4 พีเพิล ฟดูส์                     ** บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 4 ME 130.35 14.00  18,249  18,249  - - 
50. ศรีราชา เอวิเอชัน่ ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต ์

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)์  จ าหน่ายเคร่ืองส าอางและ
อาหารเสริม 

        
10.00  

        
15.00  

                
1,500  

                
1,500  - - 

53. บี เอส ซี เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ บริการสถานท่ีเล่นโบวล่ิ์ง 187.05  18.75  44,042  44,042  - - 
54. มอร์แกน เดอ ทวั  

   (ประเทศไทย)  
ตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองแต่ง
กาย และเคร่ืองหนงั
สุภาพบุรุษ – สตรียี่หอ้ 
 "มอร์แกน" 

        
25.00  

        
12.00  

                
3,000  

                
3,000  240 300 

55. ไทยซีคอมพิทกัษกิ์จ รักษาความปลอดภยั 378.86  15.00  94,680  94,680  2,355 4,500 
 56. ไทซนัฟดูส์ ผลิตและจ าหน่ายน ้าผลไม ้

 "กรีนเมท" และผูแ้ทน
จ าหน่ายขนมปัง "โฮมม่ี" 

        
50.00  

        
19.00  

                
9,500  

                
9,500  

 
190 

 
190 

57. ไทยทาคายา กางเกงยีนส์ 30.00  10.00  3,000  3,000  - - 
58. วิจยัและพฒันา สหโอซูกา้ 

    เอเชีย 
ใหค้ าปรึกษาแนะน าดา้นการ
วิจยั และพฒันาการผลิต 

        
80.00  

        
16.33  

              
13,067  

              
13,067  - - 

59. เค.ที.วาย. อินดสัตรี ตีเกลียวเส้นดา้ย และ ผลิต
เสน้ใยประดิษฐแ์ต่งส าเร็จ 

        
28.00  

          
9.93  

                
3,060  

                
3,060  417 417 

60. ไทยมอนสเตอร์ ผลิตเส้ือโปโลและเส้ือยืด 20.00  5.00  1,000  1,000  - - 
61. เคนมิน ฟู้ ดส์ (ไทยแลนด)์ ผลิตและส่งออกเส้นหม่ี 30.00  5.00  1,500  1,500  75 150 
62. ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล  

   (ไทยแลนด)์ 
ธุรกิจเสริมสวย น าเขา้และ
ส่งออกสินคา้เคร่ืองส าอาง 

        
70.00  

        
15.00  

              
10,500  

              
10,500  834 648 

  
 

 
      



- 21 - 
 

รับรองวา่ถกูตอ้ง 

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

     (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนช าระ
แลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน
เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน เงินปันผล 

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 
ม.ค. - ธ.ค. 

2554 
ม.ค. - ธ.ค. 

2553 
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 เซอร์วิส (ไทย) 
 

ร้านตดัผมประเภทเร่งด่วน
โดยบริหารดว้ยตนเอง 

        
25.00  

        
17.00  - 

                
4,250  - - 

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

ส่ือโทรทศัน์ 
        

30.00  
        

13.33  - 
                

4,000  - - 
68. โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) ผลิตช้ินส่วนรถยนต,์ 

รถแข่ง และอะไหล่ 
        

90.00  
          

4.17  
                

3,750  
                

3,750  - - 
69. ซนัร้อยแปด 

 
คา้ส่งและคา้ปลีกเคร่ือง
อุปโภค บริโภค, ธุรกิจ
ขนส่ง 

100.00 8.25 8,250 8,250 - - 

70. เอราวณัส่ิงทอ ผลิตเส้นดา้ยและทอผา้ 
ประเภทฝ้ายโพลีเอสเตอร์ 
T/C 

      
181.83  

        
15.18  

              
63,853  

              
63,853  

 
828 

 
- 

 71. ไทยคามายา่ ผลิตภาชนะบรรจุ
เคร่ืองส าอาง, ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

      
100.00  

        
12.80  

              
14,528  

              
14,528  

 
- 

 
384 

72. บางกอกโตเกียวซ็อคส์ ถุงเทา้ผูช้าย 143.22  19.55  24,250 16,250  1,000 - 
73. ไอ.ดี.เอฟ. ลงทุนในหลกัทรัพย,์ ให้

เช่าอสงัหาริมทรัพย ์
        

90.00  
          

9.00  
              

32,400  
              

32,400  1,620 1,620 
74. เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด ์  **  

  ดิสทริบิวชัน่ 
จ าหน่ายสินคา้อุปโภค 
บริโภค 30.00 7.00 2,100 2,100 - - 
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รับรองวา่ถกูตอ้ง 

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

     (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 

ทุนช าระ
แลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัส่วน
เงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน เงินปันผล 

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53 
ม.ค. - ธ.ค. 

2554 
ม.ค. - ธ.ค. 

2553 
75. 
 

ไดโอส (ไทยแลนด)์         ** ใหเ้ช่าเคร่ืองชงกาแฟและ 
จ าหน่ายเมลด็กาแฟ 15.00 5.50 825 - - - 

76. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) ร้านคา้ปลีกและจ าหน่าย 
ผลิตภณัฑบ์ ารุงสุขภาพ, 
เสริมความงาม, สินคา้ 
อุปโภคบริโภค 100.00 15.00 15,000 - - - 

 รวม 1,260,007 1,233,440 137,587 173,816 
 บริษทัท่ีลงทุนนอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 54 และ 53 รวม 5 บริษทั) 27,082 27,082 5,661 2,620 
 รวมทั้งส้ิน 1,287,089 1,260,522 143,248 176,436 
 (หกั) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (214,367) (259,770) - - 
 เงนิลงทุนทั่วไป - สุทธิ 1,072,722 1,000,752 143,248 176,436 

หมายเหตุ :   ลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือมีผูบ้ริหารร่วมกนั  
และ/หรือ บริษทัค ้าประกนัให ้

 A  จดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปในกิจการอ่ืน 

 B จดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 *  บริษทัลงทุนในต่างประเทศ 

**  บริษทัท่ีเรียกช าระค่าหุน้ไม่เตม็มลูค่า ค่าหุน้ท่ียงัไม่เรียกช าระ รวมทุกบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 จ านวน 12,236 พนับาท และ 31 ธนัวาคม 2553 จ านวน 11,411 พนับาท 
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รับรองวา่ถกูตอ้ง 

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

12.2 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - กิจการอ่ืน 

12.2.1 เงินลงทุนทัว่ไป - ราคาทุนหลงัหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดอ้ยค่า 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
สดัส่วนเงินลงทุน จ านวนเงิน สดัส่วนเงินลงทุน จ านวนเงิน 

(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 3,510 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 แมเนจเมน้ท์ 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 
24. เอสเอฟเอม็ โฮลด้ิง 3.98 5,000 3.98 5,000 
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รับรองวา่ถกูตอ้ง 

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

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

 31 ธนัวาคม 2554  31 ธนัวาคม 2553 
สดัส่วนเงินลงทุน จ านวนเงิน สดัส่วนเงินลงทุน จ านวนเงิน 

(ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
25. แวล ูแอด๊เดด็ เทก็ซ์ไทล ์ 6.00 3,000 6.00 3,000 
26. โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 9.00 28,163 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 12.00 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 1.52 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 16,251 0.01 16,250 

41. ซนัไร้ซ์ การ์เมน้ท ์ 6.00 2,435 

 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

42. สยามแฟมิล่ีมาร์ท                                                                       1.29 12,640 - - 
43. ฟจิูกซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล                                                        11.00 3,300 - - 
44. อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด ์(ประเทศไทย)                             2.00 18,000 - - 

 รวม 395,659 
 

341,769 
 (หกั)  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (178,269) 

 
(150,044) 

 เงนิลงทุนทั่วไป - สุทธิ 217,390 

 

191,725 

หมายเหตุ :     *  บริษทัลงทุนในต่างประเทศ                       
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รับรองวา่ถกูตอ้ง 

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

12.2.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ี - ราคาทุน 

    
(หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั 
อาย ุ
(ปี) 

วนัครบ
ก าหนด 
ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
31 ธนัวาคม 

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  

รวมเงนิลงทุนในตรำสำรหนี ้– รำคำทุน   65,000 65,000 

13. เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัจ ากดั 

อตัรา 
ดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) 

ครบ 
ก าหนด 
(ปี) 

31  
ธนัวาคม 

2553 เพ่ิม (ลด) 

31 
ธนัวาคม 

2554 

 
หลกัประกนั 

 

ไหมทอง 5.00 2554 16,000  (12,000) 4,000 บริษทัอ่ืน 1 แห่ง  

(หกั) ส่วนของเงินใหกู้ท่ี้ครบก าหนดภายใน 1 ปี (12,000) 8,000 (4,000)   

เงนิให้กู้ยมืระยะยำว - สุทธิ   4,000  (4,000) - 

 
บริษทัฯ ใหบ้ริษทั ไหมทอง จ ากดั กูย้ืมเงินจ านวน 40.00 ลา้นบาท มีก าหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2550 ถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2552 ก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน รวม 20 งวด ๆ ละ 2.00 ลา้นบาท เร่ิม
เดือนพฤษภาคม 2551 ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2552 

เดือนมกราคม 2552 ไดมี้การตกลงใหข้ยายเวลาการช าระคืนเงินกู ้ก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน รวม 24 งวด ๆ 
ละ 1.00 ลา้นบาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 เพ่ือเป็นการสนบัสนุนดา้น Supply Chain 
และบริษทัฯ ไดรั้บช าระเงินตน้และดอกเบ้ียสม ่าเสมอไม่มีการผิดนดัช าระ 

เดือนกนัยายน ถึงเดือนธนัวาคม 2553 บริษทั ไหมทอง จ ากดั ขอเล่ือนการช าระคืนเงินกูต้ามก าหนดงวดละ 1.00 
ลา้นบาท รวมเป็นเงิน 4.00 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินกูด้งักล่าวในเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2555 
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รับรองวา่ถกูตอ้ง 

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

14. เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่พนักงำน 

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

15. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2553 เพ่ิมข้ึน 
โอนเขา้ 

(โอนออก) จ าหน่าย 
31 ธนัวาคม 

2554 
รำคำทุน      
ท่ีดิน 959,452 130,737 (3,240) (10,816) 1,076,133 
ส่วนปรับปรุงสาธารณูปโภค 12,573 - - - 12,573 
อาคาร 209,674 108,492 1,271 (23,483) 295,954 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 7,356   - - - 7,356 

รวมราคาทุน 1,189,055 239,229 (1,969) (34,299) 1,392,016 
(หกั) ค่าเส่ือมราคาสะสม (141,627) (8,278) - 11,324 (138,581) 
คงเหลือ 1,047,428 230,951 (1,969) (22,975) 1,253,435 
(หกั) ค่าเผื่อผลขาดทุนจาก 
         การดอ้ยค่า (189,075) - - - (189,075) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 858,353 230,951 (1,969) (22,975) 1,064,360 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     8,278 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีมลูค่ายติุธรรม จ านวน 1,570 ลา้นบาท 
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16. ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2553 เพ่ิมข้ึน 
โอนเขา้ 

(โอนออก) จ าหน่าย 
31 ธนัวาคม

2554 
รำคำทุน      
ท่ีดิน 1,488,191 - 3,240 - 1,491,431 
อาคารและค่าปรับปรุงสถานท่ี 689,207 39,116 (1,271) - 727,052 
เคร่ืองใชส้ านกังานและยานพาหนะ 639,015 48,319 - (10,678) 676,656 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 595,887 73,679 - - 669,566 

รวมราคาทุน 3,412,300 161,114 1,969 (10,678) 3,564,705 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
อาคารและค่าปรับปรุงสถานท่ี (447,215) (29,939) - - (477,154) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและยานพาหนะ (553,969) (45,898) - 8,046 (591,821) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (435,434) (59,657) - - (495,091) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,436,618) (135,494) - 8,046 (1,564,066) 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,975,682 25,620 1,969 (2,632) 2,000,639 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     135,494 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีจ านวน 1,065 ลา้นบาท และ 848 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

17. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2553 เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย 
31 ธนัวาคม 

2554 
รำคำทุน     
เคร่ืองหมายการคา้ 22,966 - - 22,966 
ลิขสิทธ์ิฐานขอ้มลูลูกคา้ 7,845 - - 7,845 

รวมราคาทุน 30,811 - - 30,811 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
เคร่ืองหมายการคา้ (12,202) (2,297) - (14,499) 
ลิขสิทธ์ิฐานขอ้มลูลูกคา้ (327) (784) - (1,111) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (12,529) (3,081) - (15,610) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 18,282 (3,081) - 15,201 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี    3,081 
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18. สิทธิกำรเช่ำ 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2553 เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย 

31 ธนัวาคม 
2554 

รำคำทุน     
ท่ีดิน 47,397 - - 47,397 
อาคารพาณิชย ์ 37,108 - - 37,108 

พ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ 167,564 - - 167,564 

รวมราคาทุน 252,069 - - 252,069 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
ท่ีดิน (32,793) (1,184) - (33,977) 
อาคารพาณิชย ์ (24,619) (1,377) - (25,996) 

พ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ (88,038) (6,492) - (94,530) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (145,450) (9,053) - (154,503) 

สิทธิการเช่า - สุทธิ 106,619 (9,053) - 97,566 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี    9,053 

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น  

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
19.1  เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,428,672 1,277,609 

                      - กิจการอ่ืน 95,644 45,678 
                                       รวมเจา้หน้ีการคา้ 1,524,316 1,323,287 
19.2  เจา้หน้ีอ่ืน 34,632 27,139 

         รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 1,558,948 1,350,426 
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20. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

ณ วนั ท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 10 แห่ง จ านวน 196.00 
ลา้นบาทอตัราดอกเบ้ีย MOR ถึง MOR - 3.50% วงเงินทรัสตรี์ซีท 4 แห่ง จ านวน 268.54 ลา้นบาท วงเงินกู ้
ระยะสั้นในประเทศจากธนาคารรวม 10 แห่ง จ านวน 2,109.36 ลา้นบาท วงเงินออกหนงัสือค ้าประกนั 283.00 
ลา้นบาท และวงเงินแสตนดบ์ายแอลซี 40.00 ลา้นบาท นอกจากน้ีไดรั้บวงเงิน Forward Lines 7.50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 9.348 ลา้นบาท ทั้งน้ีวงเงินสินเช่ือท่ีกล่าวขา้งตน้ไม่มีหลกัทรัพย ์หรือบุคคลใดค ้าประกนั 

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

21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯ มีเงินส ารองตามกฎหมาย 50,000,000 บาท ซ่ึงเท่ากบั 10% ของทุน
จดทะเบียน การตั้งส ารองตามกฎหมายดงักล่าวเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จ ากดั ส ารองตาม
กฎหมายน้ีไม่สามารถน าไปจดัสรรเป็นเงินปันผล 

22. เงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 46 ประจ าปี 2554 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2554 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจาก
การด าเนินงานส าหรับปี 2553 ในอตัรา 1.10 บาทต่อหุน้ จ านวน 290,633,730 หุน้ เป็นเงิน 319,697,103 บาท ซ่ึง
ไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2554 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 45 ประจ าปี 2553 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2553 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจาก
การด าเนินงานส าหรับปี 2552 ในอตัรา 1.00 บาทต่อหุน้ จ านวน 290,633,730 หุน้ เป็นเงิน 290,633,730 บาท ซ่ึง
ไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2553 

23. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
23.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บริษทัฯ และพนกังานร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตาม พ.ร.บ. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
จดัตั้ง ณ วนัท่ี 3 มิถุนายน 2539 ทะเบียนเลขท่ี 41/2539 และมอบหมายใหผู้จ้ดัการรับอนุญาตเป็นผูจ้ดัการ
กองทุนน้ี โดยหกัจากเงินเดือนพนกังานส่วนหน่ึงและบริษทัฯ จ่ายสมทบส่วนหน่ึง และจะจ่ายใหพ้นกังานใน
กรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบการท่ีก าหนด บริษทัฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 จ านวนเงิน 15.36 ลา้นบาท และ 14.72 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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23.2 เงินเกษียณอายพุนกังาน 

บริษทัฯ มีระเบียบการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนกังานเม่ือเกษียณอายุ โดยก าหนดคุณสมบติัและปฏิบติัตาม

ประกาศ เร่ืองระเบียบการเกษียณอายพุนกังาน  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนพ์นกังาน  

ภายใตน้โยบายการบญัชีใหม่  หน้ีสินของบริษทัฯ เก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - เกษียณอายุพนกังาน 

และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน ไดบ้นัทึกในงบการเงิน ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวซ่ึ้งค านวณโดย

นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เดิมบริษทัฯ จะบนัทึกหน้ีสินดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีจ่ายช าระ 

หน้ีสินของบริษทัฯ ส าหรับส ารองค่าเกษียณอายุพนักงาน และหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 เป็นจ านวนเงิน 342.97 ลา้นบาท บริษทัฯ เลือกท่ีจะบนัทึกหน้ีสินทั้งหมดดงักล่าวเป็นรายการ

ปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

19 ผลกระทบต่องบการเงิน 2554 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 

(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ม.ค. - ธ.ค. 54 ม.ค. - ธ.ค. 53 

มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 342,972 - 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานระหวา่งปี 54,880 - 

(หกั)   จ่ายช าระระหวา่งปี (19,164) - 

มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 378,688 - 
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24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 

(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ม.ค. - ธ.ค. 54 ม.ค. - ธ.ค. 53 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

  การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 687,011 162,021 

ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 8,734,729 7,373,917 

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 1,843,874 1,678,127 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ 155,907 151,644 

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 620,696 464,752 

ค่าขนส่งสินคา้ 111,418 101,587 

25. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ 

25.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทั ฯ มีภาระผกูพนักบัธนาคารพาณิชยเ์ก่ียวกบัการค ้าประกนัต่อ

หน่วยงานราชการและบริษทัเอกชน จ านวน 3,718,100 บาทและจ านวน 3,651,300 บาท ตามล าดบั  

25.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคารพาณิชยแ์ละพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 18 บริษทัฯ มีภาระท่ีตอ้งจ่ายช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวตลอดอายุสัญญา จ านวน 

28,436,475 บาท และ 30,058,910 บาท ตามล าดบั 

25.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายช าระค่าท่ีดินตามหนงัสือวางมดัจ าการซ้ือขายท่ีดิน

จ านวน 215.54 ลา้นบาท 

26. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยถือหุน้ และ/หรือ กรรมการร่วมกนั 

สินทรัพย ์หน้ีสินรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทัส่วนหน่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงิน

ไดร้วมผลของรายการดงักล่าว โดยใช้นโยบายก าหนดราคาท่ีเป็นปกติทางธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน 

เช่นเดียวกบัท่ีคิดกบัลกูคา้รายอ่ืน 
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…………………………………. กรรมการ         ………………………………….. กรรมการ 

26.1 รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สรุป

ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ม.ค. – ธ.ค. 54 ม.ค. – ธ.ค. 53 

บริษทัร่วม 
  ขายสินคา้ 164 - 

ซ้ือสินคา้ 300,677 - 
เงินปันผลรับ 2,889 - 
ค่าเช่ารับ 1,452 - 
ค่าลิขสิทธ์ิรับ 676 - 
ดอกเบ้ียรับ 522 - 
รายไดอ่ื้น ๆ 312 - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 404 - 
ค่าโฆษณาจ่าย 163  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 1,052 - 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนัอืน่ ๆ    
ขายสินคา้ 407,788 352,779 
ซ้ือสินคา้ 7,431,806 6,470,677 
ซ้ือสินทรัพย ์ 316,980 84,893 
เงินปันผลรับ 264,069 291,123 
ค่าเช่ารับ 47,929 32,504 
ค่าลิขสิทธ์ิรับ 18,574 17,371 
ดอกเบ้ียรับ 5,686 2,117 
รายไดอ่ื้น ๆ 38,595 43,750 
ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว ์ 222,295 183,724 
ค่าโฆษณาจ่าย 194,553 153,429 
ค่าบริการจ่าย - บริหารคลงัสินคา้ 45,867 43,485 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 61,866 80,535 
ค่าลิขสิทธ์ิจ่าย 22,396 24,614 
ค่าขนส่ง 33,310 32,555 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 98,814 91,443 
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26.2 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

  ลกูหน้ีการคา้
และ 

รายไดค้า้งรับ 

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 

ลกูหน้ีการคา้
และ 

รายไดค้า้งรับ 

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 
บริษทัร่วม 

    1. ไหมทอง  - 11,051 - 12,510 
2. อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่ 59 41,399 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 

กจิการที่เกีย่วข้องกนัอื่น ๆ     
3. เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ - 1,077 - 2,644 
4. ไทยวาโก ้ 199 366,569 2,738 343,486 
5. ธนูลกัษณ์ 285 236,110 1,079 207,865 
6. บูติคนิวซิต้ี 525 2,558 219 358 
7. ประชาอาภรณ์ 905 165,583 1,414 157,100 
8. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี  - 6,100 214 9,017 
9. สหพฒันพิบูล 2,271 13,365 5,354 21,805 

10. เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล  
   เอนเตอร์ไพรส์ 4,849 2,435 1,943 4,079 

11. แชมป์เอช 138 70,836 62 60,020 
12. ไลออ้น (ประเทศไทย) 56 199,846 1,159 177,653 
13. อินเตอร์เนชัน่แนลแลบบอราทอร่ีส์ 20,649 159,678 2,544 123,738 
14. ซนัร้อยแปด  2,832 37 1,981 173 
15. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส 9 3,244 11 3,060 
16. แคน 4,837 - 5,988 - 
17. โคราชวฒันา 6,602 - 6,406 - 
18. ซนั แอนด ์แซนด ์ 9,730 - 6,370 - 
19. เดอะมอลลร์าชสีมา 31,048 2 24,067 7 
20. ไทยกลุแซ่ - 22,930 - 19,234 
21. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์โลจิสติคส์ 114 13,372 160 12,574 
22. เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) 6,869 - 1,521 - 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

  ลกูหน้ีการคา้
และ 

รายไดค้า้งรับ 

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 

ลกูหน้ีการคา้
และ 

รายไดค้า้งรับ 

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 
23. ปากน ้าโพวฒันา 5,636 - 3,921 - 
24. มหาราชพฤกษ ์ 5,037 97 2,613 102 
25. สุขทรรศน ์ 3 22,473 1 23,151 
26. อินเตอร์เซาท ์ 9,896 - 9,292 - 
27. อินทนิลเชียงใหม่ 21,576 - 14,457 - 
28. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี 3,946 - 4,302 - 
29. ราชาอชิูโน 10,550 26,716 11,186 30,463 
30. ไทยอรุซ - 33,944 9 22,687 
31. สยาม โซเคอิ 2,655 - 2,646 - 
32. ภทัยาอุตสาหกิจ  964 49,822 768 36,700 
33. อี.พี.เอฟ. 3,060 - 3,287 - 
34. เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ 331 31,408 18 21,753 
35. โทเทิลเวยอิ์มเมจ  - 26,428 - 25,981 
36. อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่ เป็นบริษทัร่วม 106 34,569 
37. ชาลด์อง (ประเทศไทย) 565 8,579 - 4,023 
38. เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซ่ิง - 22,375 - 15,974 
39. เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 89 1,949   

40. อ่ืน ๆ (นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท) 908 3,691 1,252 2,691 

  รวมทั้งส้ิน 157,193 1,543,674 117,174 1,379,581 
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26.3 บริษทัฯ ไม่ไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2553 และ 2552 เพ่ือจดัสรรวงเงินใหกู้แ้ละวงเงิน 
ค ้ าประกันแก่บริษัทท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เน่ืองจากบริษัทฯจะขออนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัหรือจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นคร้ังๆไปข้ึนกบัขนาดของวงเงิน (เปล่ียนแปลงตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯ มียอดเงินใหกู้ย้ืมและมีภาระค ้าประกนัดงัน้ี 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินใหกู้ ้ ภาระค ้าประกนั 

 

จ านวนราย ลา้นบาท 

อตัราการคิด
ค่าธรรมเนียม

ต่อปี จ านวนราย ลา้นบาท 
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 

 
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 

ประเภทกิจการ 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 บริษทัมีธุรกิจต่อกนั 1 3 150.00  158.52  0.75 0.75 9 9 150.22  150.22 
 บริษทัร่วมทุน    2 2 94.00 106.00  0.75 0.75 1 1 1.50      1.50  
 รวม 3 5 244.00  264.52      10 10 151.72  151.72 

26.4 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 46 ประจ าปี 2554 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2554 ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัท่ีปฏิบติังานมาดว้ยความอุตสาหะในวงเงินไม่เกิน 20.00 ลา้นบาท ต่อปี ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือ
สวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  และการจดัสรรเงินดงักล่าวใหอ้ยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และใหมี้ผลใชต่้อไปทุกปี จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง
รายการน้ีบริษทัฯ บนัทึกไวใ้นหมวดค่าใชจ่้ายของบริษทั 

26.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้ง
ด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

 
(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ม.ค. - ธ.ค. 54 ม.ค. - ธ.ค. 53 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย : 
  ผลประโยชนร์ะยะสั้น 82,601 75,655 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (เกษียณอาย)ุ 4,934 - 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 4 - 

รวม 87,539 75,655 
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27. ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

บริษทัฯ ประกอบกิจการตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคประเภทสินคา้แฟชัน่ เป็นส่วนใหญ่ และมียอดขายสินคา้
ในต่างประเทศในสดัส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ของยอดขาย จึงไม่มีนยัส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงาน 

28. เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

28.1 การบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการประกอบธุรกรรมทางตราสารการเงินเพ่ือการเกง็ก าไรหรือเพ่ือการคา้ 

28.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสด รายการทางการเงินของบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

28.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ มีลกูหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศจากการซ้ือขายในจ านวนเงินท่ีนอ้ยมาก โดยมิไดท้ าสัญญา
ประกนัความเส่ียงไวล่้วงหนา้ เน่ืองจากความเส่ียงอยูใ่นระดบัต ่าจนไม่มีนยัส าคญั 

28.4 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 

บริษทัฯ มีนโยบายใหสิ้นเช่ือดา้นลกูหน้ีการคา้อยา่งระมดัระวงั และมีมาตรการในการติดตามหน้ีอย่างรัดกุมโดย
ลกูหน้ีการคา้ส่วนใหญ่มีการคา้ขายกนัมาเป็นเวลานาน จึงคาดวา่จะไม่เกิดความเสียหายอย่างเป็นสาระส าคญัจาก
การเรียกเก็บหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯ ไดส้ ารองหน้ีสูญไวจ้ านวน 26.41 ลา้นบาท และ 
36.43 ลา้นบาท เทียบเป็น 1.40 % และ 2.08 % ของลูกหน้ีการคา้ ตามล าดบั ดงันั้นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
บนัทึกส ารองไวค้รบถว้นแลว้ 

28.5 มลูค่ายติุธรรม 

เคร่ืองมือทางการเงินส าหรับการด าเนินธุรกิจตามปกติ ซ่ึงบริษทัตั้งใจจะด ารงไวจ้นกว่าจะถึงก าหนด ไดบ้นัทึก
ไวใ้นราคาทุนเดิมหรือจ านวนท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเม่ือทวงถามตามความเหมาะสม 

มูลค่ายุติธรรม คือ จ านวนเงินท่ีใชแ้ลกเปล่ียนทรัพยสิ์นหรือจ่ายช าระหน้ีสินระหว่างบุคคลท่ีมีความรอบรู้และ
เตม็ใจท่ีจะแลกเปล่ียนโดยมีการต่อรองท่ีเป็นอิสระและไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีการและขอ้สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญั 
แต่ละชนิดดงัน้ี 
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28.5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลูกหน้ี
การคา้และเจา้หน้ีการคา้ ลกูหน้ีอ่ืนและเจา้หน้ีอ่ืน  

มูลค่าท่ีปรากฏในงบดุลมีจ านวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากมีก าหนดการรับช าระ หรือจ่าย
ช าระคืนในระยะเวลาอนัสั้น 

28.5.2  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัใน
ตลาด ส่วนเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด มูลค่ายุติธรรมท่ี
สามารถค านวณไดอ้ยา่งมีเหตุผล ค านวณจากสินทรัพยสุ์ทธิของเงินลงทุนดงักล่าวซ่ึงมีมูลค่าใกลเ้คียง
กบัมลูค่าท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน 

28.5.3  เงินลงทุนในตราสารหน้ี  

มูลค่ายุติธรรมประมาณการโดยหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีวนัครบก าหนดท่ีใกลเ้คียงกนั 

มูลค่าท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน และประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
สาระส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
 จ านวนท่ีแสดงใน

งบแสดงฐานะ
การเงิน มลูค่ายติุธรรม 

จ านวนท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะ

การเงิน มลูค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 65,000,000 65,331,440 65,000,000 64,957,120 

29. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม
ด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และพยายามพ่ึงพาเงินทุนภายในกิจการแทนการกูย้ืม
จากภายนอก  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.21 0.18 
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30. กำรจดัประเภทรำยกำรในงบกำรเงนิ 

การแสดงรายการในงบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้
โดยกระทรวงพาณิชย ์ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 เร่ืองก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ไดมี้การ
จดัประเภทรายการบญัชีในงบการเงินท่ีน ามาเปรียบเทียบใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชี
ของงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้ 

 การจดัประเภทรายการในงบการเงินปี 2553 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบังบการเงินปี 2554 เป็นดงัน้ี 

    (หน่วย : พนับาท) 
 ก่อน 

จดัประเภทใหม่ 
รายการท่ี 

จดัประเภทใหม่ 
หลงั 

จดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ 31 ธันวำคม 2553    
สินทรัพย์    

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - 1,829,657 1,829,657 
ลกูหน้ีการคา้ 1,718,606 (1,718,606) - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน – เงินทดรองจ่าย 3,031 (3,031) - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน – รายไดค้า้งรับ 41,072 (41,072) - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน – อ่ืนๆ 74,495 (66,948) 7,547 

หนีสิ้น    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 1,350,426 1,350,426 
เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,277,609 (1,277,609) - 
เจา้หน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน 45,678 (45,678) - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 745,013 745,013 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน – ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 745,013 (745,013) - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน – อ่ืนๆ 27,139 (27,139) - 

31. กำรอนุมตัิงบกำรเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2555 


