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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มลูทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4 ลกูหน้ีการคา้ 

5 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 

6 เงินลงทุนอ่ืน 

7 เงินลงทุนในตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุน 

8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

9 เจา้หน้ีการคา้ 

10 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

11 ภาษีเงินได ้

12 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

13 เงินปันผล 

14 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

15 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555  

 

1 ข้อมูลทั่วไป  

 

บริษทั ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู ่

จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 530 ซอยสาธุประดิษฐ ์58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนธนัวาคม 2521 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั สหพฒันา อินเตอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 22.1) และ

บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 9.5) ซ่ึงบริษทัทั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล  

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง   

งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554           

งบการเงินน้ีมิไดร้วมข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูล          

ท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 

ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2554 

 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน             

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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 (ข) สกลุเงินที่นําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้ งหมดมีการปัดเศษใน     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ      

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ     

การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

การประมาณการ 

 

การวัดมลูค่าหนีสิ้นโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไว้ 

 

การคาํนวณหน้ีสินโครงการผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไวน้ั้นอ่อนไหวต่อสมมุติฐานของอตัราการคิดลด อตัรา

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต และอตัรามรณะ  

 

3 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั

มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการ

ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีบริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอย่าง

มีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสมัพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  

 

ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง 

/สัญชาต ิ

บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

                  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

    

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

   จาํกดั (มหาชน) 

ไทย 9.7 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 

22.1 มีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง 

/สัญชาต ิ

บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

                  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

    

บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จาํกดั 

    

ไทย 9.0 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 

9.5 มีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) ไทย 10.6 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 8.5 มีผูถื้อหุน้และ

ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์  

   แฟชัน่  จาํกดั 

ไทย 28.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไหมทอง จาํกดั ไทย 27.9 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ร่วมอิสสระ จาํกดั ไทย 25.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร์ จาํกดั ไทย 25.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทัไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่  แอนด ์ 

   โลจิสติคส์ จาํกดั  

ไทย 19.9 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สหพฒันเ์รียลเอสเตท จาํกดั  ไทย 19.9 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั โอ ซี ซี จาํกดั (มหาชน) ไทย 19.7 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 0.6 และมีผูบ้ริหาร

บางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) จาํกดั ไทย 19.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์       

   จาํกดั 

ไทย 19.6 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 1.1 และมีผูบ้ริหาร

บางส่วนร่วมกนั 

บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จาํกดั ไทย 19.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แกรนดส์ตาร์ อินดสัตรี จาํกดั ไทย 19.5 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เค.คอมเมอร์เชียล แอนด ์ 

   คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

ไทย 19.5 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เจนเนอร์รัลกลาส จาํกดั ไทย 19.5 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไฟวส์ตาร์พลสั จาํกดั ไทย 19.5 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  

บริษทั ดีเอฟ อินเตอร์ จาํกดั  ไทย 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทซนัฟดูส์ จาํกดั  ไทย 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ จาํกดั ไทย 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แหลมฉบงั คลงัสินคา้ จาํกดั  ไทย 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ จาํกดั ไทย 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง 

/สัญชาต ิ

บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

                  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

    

International Commercial Coordination  

   (Hong Kong) Ltd. 

ฮ่องกง 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 18.9 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ร่วมประโยชน ์จาํกดั ไทย 18.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ไทย 18.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  ไทย 16.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แพนแลนด ์จาํกดั  ไทย 16.7 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั วิจยัและพฒันา สหโอซูกา้ เอเชีย  

   จาํกดั  

ไทย 16.3 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ไทยกลุแซ่ จาํกดั ไทย 16.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ จาํกดั ไทย 15.5 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จาํกดั ไทย 15.2 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด)์  

   จาํกดั 

ไทย 15.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย 15.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยซีคอมพิทกัษกิ์จ จาํกดั ไทย 15.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล   

   เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

ไทย 14.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั 4 พีเพิล ฟดูส์ จาํกดั ไทย 14.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ราชาอชิูโน จาํกดั ไทย 13.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยคามายา่ จาํกดั  ไทย 12.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยทาเคดะเลซ จาํกดั ไทย 12.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แชมป์เอช จาํกดั ไทย 12.5 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ที.ย.ูซี. อีลาสติค จาํกดั ไทย 12.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เทรชเชอร์ ฮิลล ์จาํกดั ไทย 12.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั มอร์แกน เดอ ทวั (ประเทศไทย)  

   จาํกดั 

ไทย 12.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

    



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง 

/สัญชาต ิ

บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

                  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

    

บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย 12.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์จาํกดั ไทย 12.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยชิกิโบ จาํกดั ไทย 11.7 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ก่ิวไป้ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย 10.8 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ไทยอาราอิ จาํกดั ไทย 10.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ไทย 10.7 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) ไทย 10.6 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ศรีราชา บีเอสซี โบวล่ิ์ง จาํกดั ไทย 10.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ จาํกดั (มหาชน)  ไทย 10.4 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั (มหาชน) ไทย 10.4 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 10.3 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 3.4 และมีผูบ้ริหาร

บางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส จาํกดั  ไทย 10.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  

บริษทั ไทยทาคายา  จาํกดั ไทย 10.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั โทเทิลเวยอิ์มเมจ จาํกดั ไทย 10.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อี.พี.เอฟ. จาํกดั ไทย 10.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เค.ที.วาย. อินดสัทรี จาํกดั ไทย 9.9 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จาํกดั ไทย 9.1 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แดร่ีไทย จาํกดั  ไทย 9.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไทย 9.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ซนัร้อยแปด จาํกดั  ไทย 8.3 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย 8.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทย บุนกะ แฟชัน่ จาํกดั ไทย 8.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยสเตเฟลก็ซ์ จาํกดั ไทย 8.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง 

/สัญชาต ิ

บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

                  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

    

บริษทั มอลเท็นเอเซีย โพลิเมอร์โปรดกัส์  

   จาํกดั 

ไทย 7.8 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั สหชลผลพืช จาํกดั ไทย 7.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ชาลด์อง (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย 7.5 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  

   จาํกดั 

ไทย 7.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ศรีราชา เอวิเอชัน่ จาํกดั ไทย 6.1 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั มอลเทน (ไทยแลนด)์ จาํกดั ไทย 6.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั บูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน) ไทย 6.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน ์จาํกดั ไทย 5.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไดโอส (ไทยแลนด)์ จาํกดั ไทย 5.5  บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั ไทย 5.3 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 5.3 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เคนมิน ฟู้ ดส์  (ไทยแลนด)์ จาํกดั ไทย 5.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยมอนสเตอร์ จาํกดั ไทย 5.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั สหนาํ เทก็ซ์ไทล ์จาํกดั ไทย 5.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) ไทย 4.9 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 3.8 และมีผูบ้ริหาร

บางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  

   จาํกดั  

ไทย 4.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย)  จาํกดั ไทย 4.2 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยอรุซ  จาํกดั ไทย 4.2 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เดอะมอลลร์าชสีมา จาํกดั ไทย 4.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

    



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง 

/สัญชาต ิ

บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

                  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

    

บริษทั ราชสีมาชอปป้ิงคอมเพลก็ซ์  จาํกดั  ไทย 4.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ไทยแน็กซิส  จาํกดั ไทย 3.4 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 2.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จาํกดั (มหาชน) ไทย 0.8 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เคก้ แอนด ์ เบเกอร่ี จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  

บริษทั แคน จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั โคราชวฒันา จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ซนัแอนดแ์ซนด ์จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยคิวพี จาํกดั* ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั บางกอกรับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั บี เอส ซี เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั** ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ปากนํ้าโพวฒันา จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั มหาราชพฤกษ ์จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั วีระ ลอว ์ออฟฟิส จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  

บริษทั สุขทรรศน ์จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สหเอเซียแปซิฟิค จาํกดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั อินทนิลเชียงใหม่ จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินเตอร์เซา้ท ์จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล 

   โคออร์ดิเนชัน่ 

ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

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

บริษทั เอส  อาร์ พี แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  

บริษทั แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) จาํกดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว    

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั แฟนซีแอล (ไทยแลนด)์ จาํกดั*** ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว    

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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* บริษทั ไทยคิวพี จาํกดั เลิกกิจการและจดทะเบียนการชาํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2555 

**  บริษทั บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จาํกดั เลิกกิจการและจดทะเบียนการชาํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 11 

พฤษภาคม 2555 

*** บริษทั แฟนซีแอล (ไทยแลนด์) จาํกัด เลิกกิจการและจดทะเบียนการชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 31      

กรกฎาคม 2555   

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา  

ขายสินคา้ ราคาตลาด  

ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 4.5 ต่อปี 

เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดอ่ื้น ๆ ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 

ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ  

   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 

ราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายในการขาย ราคาตลาด 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

และ 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน  

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม     

รายไดอ่ื้น ๆ 458  823 

ซ้ือสินคา้ 82,532  77,459 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 100  314 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 367  134 

    



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน  

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555  2554 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั    

ขายสินคา้ 101,924  90,724 

เงินปันผลรับ 2,818  8,908 

รายไดอ่ื้น ๆ 23,198  40,229 

ซ้ือสินคา้ 1,841,626  1,855,567 

ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 49,599  10,201 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 156,018  140,746 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 15,730  9,190 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 

   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน  11,776  10,736 

   ผลประโยชนร์ะยะยาว  6,554  1,235 

  รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ  18,330  11,971 

 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน  

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม     

ขายสินคา้ 130  164 

เงินปันผลรับ 6,774  2,889 

รายไดอ่ื้น ๆ 1,770  2,295 

ซ้ือสินคา้ 257,760  211,939 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 435  521 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 2,083  687 

    



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

22 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน  

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555  2554 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั    

ขายสินคา้ 314,308  280,964 

เงินปันผลรับ 322,685  250,252 

รายไดอ่ื้น ๆ 69,953  101,132 

ซ้ือสินคา้ 5,824,364  5,527,246 

ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 87,423  283,162 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 466,800  436,441 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 36,952  38,815 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 

   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน  52,492  52,007 

   ผลประโยชนร์ะยะยาว  9,098  3,704 

  รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ  61,590  55,711 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2555  31 ธนัวาคม 2554 

 ลกูหน้ี

การคา้และ 

รายไดค้า้ง

รับ 

 เจา้หน้ี

การคา้และ

ค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 

 ลกูหน้ี

การคา้และ 

รายไดค้า้ง

รับ 

 เจา้หน้ี

การคา้และ

ค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม        

บริษทัไหมทอง จาํกดั  -  3,645  -  11,051 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่  

   จาํกดั 80 

 

39,286 

 

59 

 

41,399 

บุคคลหรือกจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 124  383,001  199  366,569 

บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) 27  226,827  285  236,110 

บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 83  154,999  905  165,583 

บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) -  5,567  -  6,100 

บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) 393  15,368  2,271  13,365 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล  

   เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 1,608 

 

3,035 

  

4,849 

  

2,435 

บริษทั แชมป์เอช จาํกดั 499  75,936  138  70,836 

บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั  2,570       190,351  56  199,846 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส์ 

   จาํกดั 2,094  120,381  20,649  159,678 

บริษทั แคน จาํกดั 2,770  -  4,837  - 

บริษทั โคราชวฒันา จาํกดั 7,238  -  6,602  - 

บริษทั ซนั แอนด ์แซนด ์จาํกดั 8,481  -  9,730  - 

บริษทั เดอะมอลลร์าชสีมา จาํกดั 39,329  9  31,048  2 

บริษทั ไทยกลุแซ่ จาํกดั -  16,661  -  22,930 

        



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2555  31 ธนัวาคม 2554 

 ลกูหน้ี

การคา้และ 

รายไดค้า้ง

รับ 

 เจา้หน้ี

การคา้และ

ค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 

 ลกูหน้ี

การคา้และ 

รายไดค้า้ง

รับ 

 เจา้หน้ี

การคา้และ

ค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 

 (พันบาท) 

บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์ 

   โลจิสติคส์    จาํกดั 1 

 

13,938 

 

114 

 

13,372 

  บริษทั เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 2,946  -  6,869  - 

บริษทั ปากนํ้าโพวฒันา จาํกดั 4,871  -  5,636  - 

บริษทั มหาราชพฤกษ ์จาํกดั 3,278  -  5,037  97 

บริษทั สุขทรรศน ์จาํกดั -  16,533  3  22,473 

บริษทั อินเตอร์เซาท ์จาํกดั 5,617  -  9,896  - 

บริษทั อินทนิลเชียงใหม่ จาํกดั 6,199  -  21,576  - 

บริษทั อีสเทิร์น ไอซีซี จาํกดั 4,146  -  3,946  - 

บริษทั ราชาอชิูโน จาํกดั 10,289  20,664  10,550  26,716 

บริษทั ไทยอรุซ จาํกดั -  34,321  -  33,944 

บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั  -  42,834  964  49,822 

บริษทั อี.พี.เอฟ. จาํกดั 2,487  -  3,060  - 

บริษทั เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ ์จาํกดั 984  20,319  331  31,408 

บริษทั โทเทิลเวยอิ์มเมจ จาํกดั -  24,195  -  26,428 

บริษทั ชาลด์อง (ประเทศไทย) จาํกดั   -  5,352  565  8,579 

บริษทั เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั -  17,341  -  22,375 

อ่ืน ๆ  6,895  10,786           7,018  12,556 

รวมทั้งส้ิน 113,009  1,441,349       157,193    1,543,674 

 

       

 
 
 
 
 
 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

     2555  2554 

  (พันบาท) 

ลกูหน้ีการคา้     91,828  117,095 

รายไดค้า้งรับ     21,181  40,098 

รวมทั้งส้ิน     113,009  157,193 

        

เจา้หน้ีการคา้     1,341,661  1,428,672 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     99,688  115,002 

รวมทั้งส้ิน     1,441,349  1,543,674 

 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

   

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบีย้  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน   (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัร่วม        

บริษทั ไหมทอง จาํกดั  -  5.0  -  4,000 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เอราวณั ส่ิงทอ จาํกดั 4.5  5.0  90,000  90,000 

  รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กิจการที่เกีย่วข้องกนั     90,000  94,000 

 

       

สัญญาเช่าพืน้ที่ขายและสัญญาบริการที่เกีย่วข้อง   

 

บริษัททําสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันหลายแห่ง บริษัทจ่ายชําระ

ค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนรวมเฉล่ียเดือนละ 1.2 ลา้นบาท สญัญามีระยะเวลา 1-2 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2556 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3  91,828  117,095 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ   1,790,652  1,771,956 

   1,882,480  1,889,051 

 หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (26,370)  (26,410) 

สุทธิ   1,856,110  1,862,641 
 

กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ       

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   (20)  (160)  

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   (40)  (754)  
 

 การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,162,337  1,296,451 

เกินกาํหนดชาํระ :    

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 366,591  242,608 

 1 - 3 เดือน 161,414  208,151 

 4 - 12 เดือน 133,992  98,189 

 มากกวา่ 12  เดือน 58,146  43,652 

 1,882,480  1,889,051 

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (26,370)  (26,410) 

สุทธิ 1,856,110  1,862,641 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

 

5        เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน 

 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบีย้  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2555  2554 หมายเหตุ 2555  2554 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน   (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.5  5.0 3 90,000  94,000 

กิจการอ่ืน 7.0  7.0  150,000  150,000 

  240,000  244,000 

หัก  ค่าเผื่อมลูค่าการลดลงเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น  (75,000)  (75,000) 

สุทธิ  165,000  169,000 

 

ในปี 2551 บริษทัใหบ้ริษทั สยาม โซเคอิ จาํกดั กูย้ืมเงินรวมจาํนวนทั้งส้ิน 150 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

7 ต่อปี อย่างไรก็ตามบริษทัไม่ไดรั้บชาํระการคืนเงินกูด้งักล่าว บริษทัจึงยื่นคาํร้องและไดรั้บอนุญาตจากศาล เพ่ือ

บงัคบัคดียึดทรัพยข์องบริษทั สยาม โซเคอิ จาํกดั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สินทรัพยท่ี์ขายทอดตลาดไดแ้ลว้บางส่วนโดยมีราคาประมูลขายทอดตลาดประมาณ 78.7 

ลา้นบาทซ่ึงอยูร่ะหวา่งการรอรับชาํระหน้ีตามขั้นตอนของศาล 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนอืน่ 

 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนเผื่อขาย    

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 6,571,961  4,881,482 

    

เงินลงทุนระยะยาวอื่น    

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 1,785,975  1,682,749 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 65,000  65,000 

 1,850,975  1,747,749 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (349,350)  (392,637) 

สุทธิ 1,501,625  1,355,112 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 ของตราสารทุนท่ีอยู่ในความ

ตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555  2554 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น    

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,881,482  3,935,323 

ซ้ือระหวา่งงวด 18,343  209,255 

รายการปรับปรุงจากการตีราคา 1,672,136  396,861 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 6,571,961  4,541,439 

 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในตราสารทุน - การบัญชีด้านผู้ลงทุน  
 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน   

   ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน  2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  209,654  100,196  159,986  93,911 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจาก เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย         

   ในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  11,922  48,892  -  - 

เงินปันผลรับ  (6,774)  (2,889)  -  - 

ซ้ือเงินลงทุน  -  30,727  -  30,727 

รับโอนจากเงินลงทุนอ่ืน  -  7,000  -  7,000 

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า  -  4,870  -  4,870 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน  214,802  188,796  159,986  136,508 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2555  และ  31 ธนัวาคม 2554 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2555 และ  2554 มีดงัน้ี 

 

 

     งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 

       เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 

 30 

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน  

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 30  

กนัยายน 

 

 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                    

บริษทั เวิลด ์คลาส เรนท ์อะ คาร์  

   จาํกดั  

 

25.00 

  

25.00 

  

380,000 

  

380,000 

  

93,682 

  

93,682 

  

142,414 

  

133,553 

  

3,694 

  

369 

 

บริษทั ไหมทอง จาํกดั  27.90  27.90  100,000  100,000  29,532  29,532  30,347  30,271  -  -  

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์  

    แฟชัน่ จาํกดั 

 

28.00 

  

28.00 

  

50,000 

  

50,000 

  

21,728 

  

21,728 

  

36,208 

  

32,836 

  

3,080 

  

2,520 

 

บริษทั ร่วมอิสระ จาํกดั 25.00  25.00  80,000  80,000  20,000  20,000  10,789  17,950  -  -  

หัก  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า         (4,956)  (4,956)  (4,956)  (4,956)  -  -  

รวม         159,986  159,986  214,802  209,654  6,774  2,889  



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

             
31 

8 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 

 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

   และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

   เงนิกู้ยมื  ดอกเบีย้ครบกาํหนดชําระ 

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2555  2554  2555  2554 

   (พันบาท)  (พันบาท) 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  

   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 

   

606,000 

  

- 

  

792 

  

- 

รวม   606,000  -  792  - 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ไม่มีหลกัประกนั) ในประเทศหลายแห่ง โดยมี

อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 3.11 - 3.12 ต่อปี 

 

9 เจ้าหนีก้ารค้า 

 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3  1,341,661  1,428,672 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ   41,196  95,644 

รวม   1,382,857  1,524,316 

 

 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน   2555  2554  

   (พันบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม   378,688  342,972 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย    11,535  25,307 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน   390,223  368,279 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน      

      

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน   2555  2554 

   (พันบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั    4,699  9,845 

รวม   4,699  9,845 

 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน   2555  2554 

   (พันบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั    11,535  25,307 

รวม   11,535  25,307 

 

 

 

 

 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาษเีงินได้ 

 

จาํนวนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 มากกว่าจาํนวนภาษี

เงินได้ท่ีคาํนวณโดยการใช้อตัราภาษีเงินไดคู้ณกับยอดกาํไรสุทธิตามบัญชีสําหรับงวดโดยมีสาเหตุหลกัจากปัจจัย

ดงัต่อไปน้ี 

 

(ก) การลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2555 และปีถดัไป ตามประกาศคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 

(ข) บริษทัมีรายไดเ้งินปันผลท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดจ้าํนวน 341   ลา้นบาท  

(ค) ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัทางภาษีบางรายการจาํนวน 420 ลา้นบาท 

 

12  กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 คาํนวณจากกาํไร

สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด

โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน    

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั  183,905  79,338  180,947  51,659 

จาํนวนหุ้นสามญัที่ออกจาํหน่ายแล้ว 290,634  290,634  290,634  290,634 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.63  0.27  0.62  0.18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน    

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั  759,731  581,661  754,583  535,658 

จาํนวนหุ้นสามญัที่ออกจาํหน่ายแล้ว 290,634  290,634  290,634  290,634 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 2.61  2.00  2.60  1.84 

  

13    เงนิปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2555 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น

เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.1 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 319.7 ลา้นบาท และอนุมติัจดัสรรเงินสาํรองทัว่ไปในอตัรา 

ร้อยละ 10 ของกาํไรสําหรับปี 2554 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 70.1 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

ระหวา่งปี 2555 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2554 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น  

เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.1 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 319.7 ลา้นบาท และอนุมติัจดัสรรเงินสํารองทัว่ไปในอตัรา 

ร้อยละ 10 ของกาํไรสําหรับปี 2553 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 80.4 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

ระหวา่งปี 2554 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14  ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้      

ภายในหน่ึงปี   27,569  9,587 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี   37,903  4,464 

รวม   65,472  14,051 

 

ภาระผกูพนัอื่น ๆ      

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้   246,000  196,000 

วงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใช ้   2,114,550  2,109,360 

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้   301,230  299,450 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร   3,720  3,718 

ภาระคํ้าประกนับริษทัอ่ืน   151,720  151,720 

รวม   2,817,220  2,760,248 

 

 สัญญาเช่าพืน้ที่ขายและสัญญาบริการที่เกีย่วข้อง   

 

บริษทัทาํสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและสญัญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง บริษทัจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมเป็น

รายเดือน สญัญามีระยะเวลา 1-5 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2558 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15       การจดัประเภทรายการใหม่ 

  

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2554 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบการเงิน

ปี 2555  

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 

 ก่อนจดั  หลงัจดั 

 ประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ ประเภทใหม่ 

    (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 263,714 256,451 520,165 

เงินลงทุนชัว่คราว 374,894 (374,894) - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 799,394          (799,394) - 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน         1,997,444 (134,803) 1,862,641 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   11,249 134,803    146,052 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน         1,558,948 (34,632)       1,524,316 

เจา้หน้ีอ่ืน - 715,583    715,583 

 

รายการจ่ายภาษีเงินไดแ้สดงเป็นส่วนหน่ึงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน ขอ้มูลท่ีนาํมาเปรียบเทียบน้ีจึงได้

ถกูจดัประเภทรายการใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการดงักล่าว 
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