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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556 

 

1 ข้อมูลทั่วไป  

 

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

ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 530 ซอยสาธุประดิษฐ ์58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนธนัวาคม 2521 

 

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

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

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ  

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา

วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์

เก่ียวขอ้ง   

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินดงัต่อไปน้ี 

 

- เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนวดัมลูค่าดว้ยราคายติุธรรม 

- สินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายวดัมลูค่าดว้ยราคายติุธรรม 
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- อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมลูค่าดว้ยราคายติุธรรม 

- สินทรัพยโ์ครงการผลประโยชน์รับรู้จากผลรวมสุทธิของสินทรัพยโ์ครงการ หลงับวกตน้ทุนบริการในอดีต

และผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ หักผลกาํไรจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูผนัตามโครงการ

ผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้ 

 

(ค) สกลุเงินที่นําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มลูทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี

เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 

ขอ้มลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ

สําคัญต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 ภาระผูกพัน

ผลประโยชนพ์นกังาน 

 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

(ก) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน

หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ค) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

 

ลกูหน้ีการคา้แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ และสาํรองจากการขายสินคา้ท่ีมีเง่ือนไขการรับ

ชาํระค่าสินคา้จากผูจ้ดัจาํหน่าย 

 

ลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินจากลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้และอาศยัประสบการณ์ในการเก็บหน้ีท่ีผ่านมา

ลกูหน้ีจะถกูตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

(ง) สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

ตน้ทุนของสินคา้ประเภทซ้ือมาขายไปและสินคา้ท่ีเก็บเงินตามยอดขายของผูจ้ดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกั ตน้ทุนของสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพยค์าํนวณโดยใชวิ้ธีเฉพาะเจาะจง ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย

ราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย 
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(จ) ภาษขีายของสินค้าที่ยงัไม่ถอืเป็นการขาย 

 

บริษทับนัทึกภาษีขายของสินคา้ท่ียงัไม่ถือเป็นการขาย เม่ือบริษทัส่งสินคา้ใหผู้จ้ดัจาํหน่ายและนาํส่งภาษีขายให้

กรมสรรพากร โดยบนัทึกเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และบริษทัจะเรียกเก็บภาษีขายจากผูจ้ดั

จาํหน่ายเม่ือผูจ้ดัจาํหน่ายขายสินคา้ใหล้กูคา้ 

 

(ฉ) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชี

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

  

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนและแสดงในมลูค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบกาํไรหรือขาดทุน 

 

ตราสารหน้ีซ่ึงบริษทัตั้ งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด           

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง

ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ

ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือ

ไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน

มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ

รายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือ

ขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมี

ดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี

รายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถกูบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ      

เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

 

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี

เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน   

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง

รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม

ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 

 

ค่าเส่ือมราคาจะบันทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ

สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 20 - 40 ปี 

 

(ซ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ 
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ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่

ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน 
 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตอ้งวดั

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้ นใหม่ด้วยมูลค่ายุ ติธรรมและจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือการลงทุน   

อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพ่ือใชเ้ป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคตวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม  หากเกิดกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ซ่ึงเป็นการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคย

บนัทึกไว ้จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึนให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีไม่เกินกว่าจาํนวนท่ีทาํให้มูลค่าตามบญัชีของ

อสงัหาริมทรัพยก์ลบัไปเท่ากบัมลูค่าท่ีควรจะเป็น 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ

สามารถวดัมลูค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตาม

บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ

เกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ

ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ยกเวน้เคร่ืองคอมพิวเตอร์คาํนวณตามวิธี Sum of Year’s Digit 

ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

 

อาคารและค่าปรับปรุงสถานท่ี  20 หรือ 50 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะ  3 - 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  5 ปี 
 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน

รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั ไดแ้ก่ เคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิฐานขอ้มูล

ลกูคา้แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น

สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 

 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชนใ์นอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดั

จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์

 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 

เคร่ืองหมายการคา้ 10 ปี 

ลิขสิทธ์ิฐานขอ้มลูลูกคา้ 10 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมลูค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ญ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของ บริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน

กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้

ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด

เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ

การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าใน

เวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ

ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง

ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์าง

การเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดและลูกหน้ีท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตัด

จาํหน่าย  คาํนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  สาํหรับลกูหน้ีระยะสั้นไม่มีการคิดลด 

 

มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมลูค่ายติุธรรม 

 

มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ

สินทรัพย ์ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่า

จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึนใน

ภายหลงั  และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับ

สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ

กลบัรายการจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจัดประเภทเป็น

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถกูรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์

ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ

ดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณ

มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถกูกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน

กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการ    

ดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ

บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด

หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงิน 

 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี

แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ

ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 

ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ

ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั 

 

การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว ้  

 

เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน ์สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการ

ในอดีตของพนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็น

สิทธิขาด  ผลประโยชนท่ี์เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือบริษทัแสดงเจตนาผูกพนัอย่างชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้ง และไม่มี

ความเป็นไปได้ท่ีจะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้ งการเลิกจ้างก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือการ

สนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือบริษทัเสนอใหมี้การออก

จากงานโดยสมคัรใจ และมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนั้น และสามารถประมาณจาํนวนของ

การยอมรับขอ้เสนอไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 

เดือนนบัจากวนัท่ีรายงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

พนกังานทาํงานให ้

 

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระสําหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกาํไร หาก

บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้

ทาํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผล

มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถกูจ่ายไปเพ่ือชาํระ

ภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิด

ลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไป

ตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็นตน้ทุนทาง

การเงิน 

 

(ฒ) รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 

 

การขายสินค้า 

 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไป

ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ

ไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า

ของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน

สินคา้ 

 

รายได้ค่าเช่า 

 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา  ค่าเช่าท่ี

อาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 

 

เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

ดอกเบีย้รับ 

 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
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(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่าน

ไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ด) สัญญาเช่าดาํเนินงาน  

 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี

ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือ

ไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 

(ต) ภาษเีงินได้ 

 

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ซ่ึงไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่

แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

เพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความ

ทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน 

และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้บริษัทเปล่ียน              

การตัดสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่าย         

จะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

(ถ) กาํไรต่อหุ้น  

 

บริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน  
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หาก

บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือ

กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรือ

อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น

กิจการ 

 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วม ผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง 

/สัญชาต ิ

บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย - บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ี

ในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

   จาํกดั (มหาชน) 

ไทย 9.7 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 

22.1 มีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

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 

บริษทั บุญแคปปิตอลโฮลด้ิง จาํกดั ไทย 32.0 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 และมี

ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง 

/สัญชาต ิ

บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) จาํกดั ไทย 19.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์       

   จาํกดั 

ไทย 19.6 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 1.1 และมี

ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

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 

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 
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/สัญชาต ิ

บริษทัถือหุ้น 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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 

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 และมี

ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส จาํกดั  ไทย 10.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  

บริษทั ไทยทาคายา  จาํกดั ไทย 10.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั โทเทิลเวยอิ์มเมจ จาํกดั ไทย 10.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง 

/สัญชาต ิ

บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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 

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 ์ดิสทริ

บิวชัน่ จาํกดั 

ไทย 7.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ศรีราชา เอวิเอชัน่ จาํกดั ไทย 3.6 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 18.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) ไทย 4.9 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 3.8 และมี

ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

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 

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 
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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 

 

* 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 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน  

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม     

ขายสินคา้ 130  164 

เงินปันผลรับ 6,774  2,889 

รายไดอ่ื้น ๆ 2,629  2,962 

ซ้ือสินคา้ 344,497  300,677 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 577  680 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 2,501  938 

    

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน  

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  2554 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั    

ขายสินคา้ 467,379  407,788 

เงินปันผลรับ 337,801  264,069 

รายไดอ่ื้น ๆ 103,843  110,783 

ซ้ือสินคา้ 7,786,677  7,431,806 

ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 118,332  316,980 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 651,548  626,104 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 46,200  52,997 
    

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ    

   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน  73,038  82,601 

   ผลประโยชนร์ะยะยาว  5,120  4,938 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ  78,158  87,539 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 ลกูหน้ี

การคา้และ 

รายได ้

คา้งรับ 

 เจา้หน้ี

การคา้และ

ค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 

 ลกูหน้ี

การคา้และ 

รายได ้

คา้งรับ 

 เจา้หน้ี

การคา้และ

ค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม        

บริษทัไหมทอง จาํกดั  -  226  -  11,051 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่  

   จาํกดั - 

 

41,475 

 

59 

 

 41,399 

บุคคลหรือกจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 86  350,923  199  366,569 

บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) 320  259,866  285  236,110 

บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 1,420  141,507  905  165,583 

บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) 128  5,807  -  6,100 

บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) 6,474  16,574  2,271  13,365 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล  

   เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

3,326 

  

2,491 

  

4,849 

  

2,435 

บริษทั แชมป์เอช จาํกดั 769  80,084  138  70,836 

บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั  186  207,916  56  199,846 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนลแลบบอราทอร่ีส์ 

   จาํกดั 2,757  140,601 

 

20,649 

 

159,678 

บริษทั แคน จาํกดั 4,661  -  4,837  - 

บริษทั โคราชวฒันา จาํกดั 6,970  -  6,602  - 

บริษทั ซนั แอนด ์แซนด ์จาํกดั 10,635  181  9,730  - 

บริษทั เดอะมอลลร์าชสีมา จาํกดั 38,097  9  31,048  2 

บริษทั ไทยกลุแซ่ จาํกดั -  7,723  -  22,930 

บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์ 

   โลจิสติคส์ จาํกดั 1,682 

  

7,877 

  

114 

  

13,372 

บริษทั เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 3,788  -  6,869  - 
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 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 ลกูหน้ี

การคา้และ 

รายได ้

คา้งรับ 

 เจา้หน้ี

การคา้และ

ค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 

 ลกูหน้ี

การคา้และ 

รายได ้

คา้งรับ 

 เจา้หน้ี

การคา้และ

ค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 

 (พันบาท) 

บริษทั ปากนํ้าโพวฒันา จาํกดั 3,900  -  5,636  - 

บริษทั มหาราชพฤกษ ์จาํกดั 7,359  -  5,037  97 

บริษทั สุขทรรศน ์จาํกดั -  36,663  3  22,473 

บริษทั อินเตอร์เซาท ์จาํกดั 25,361  -  9,896  - 

บริษทั อินทนิลเชียงใหม่ จาํกดั 23,444  -  21,576  - 

บริษทั อีสเทิร์น ไอซีซี จาํกดั 4,234  -  3,946  - 

บริษทั ราชาอชิูโน จาํกดั 10,522  21,881  10,550  26,716 

บริษทั ไทยอรุซ จาํกดั -  33,766  -  33,944 

บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั  854  48,399  964  49,822 

บริษทั อี.พี.เอฟ. จาํกดั 4,713  -  3,060  - 

บริษทั เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ ์จาํกดั 385  39,214  331  31,408 

บริษทั โทเทิลเวยอิ์มเมจ จาํกดั -  28,204  -  26,428 

บริษทั ชาลด์อง (ประเทศไทย) จาํกดั 525  5,263  565  8,579 

บริษทั เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั -  13,721  -  22,375 

อ่ืน ๆ (นอ้ยกวา่ 4  ลา้นบาท) 6,814  9,890  7,018  12,556 

รวมทั้งส้ิน 169,410  1,500,261  157,193  1,543,674 
 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน  

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

ลกูหน้ีการคา้ 142,095  117,095 

รายไดค้า้งรับ 27,315  40,098 

รวมทั้งส้ิน 169,410  157,193 
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 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน  

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

เจา้หน้ีการคา้ 1,386,934  1,428,672 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 113,327  115,002 

รวมทั้งส้ิน 1,500,261  1,543,674 

 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

     งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน  

     ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 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 

รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     90,000  94,000 

 

สัญญาเช่าพืน้ที่ขายและสัญญาบริการที่เกีย่วข้อง   

 

บริษัททําสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันหลายแห่ง บริษัทจ่ายชําระ

ค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนรวมเฉล่ียเดือนละ 1.2 ลา้นบาท สญัญามีระยะเวลา 1-2 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2556 
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5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

เงินสดในมือ   3,966  6,136 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั และออมทรัพย ์   174,333  134,383 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง   -  374,894 

อ่ืนๆ   6,103  4,752 

รวม   184,402  520,165 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

สกลุเงินบาท    184,108  519,694 

อ่ืนๆ   294  471 

รวม   184,402  520,165 
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6 ลูกหนีก้ารค้า 

 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  2555  2554 

   (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4  142,095  117,095 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ   1,935,387  1,771,956 

   2,077,482  1,889,051 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (33,849)  (26,410) 

สุทธิ   2,043,633  1,862,641 
 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี   7,761  793 
 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 92,295  71,415 

เกินกาํหนดชาํระ :    

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 49,800  45,680 

 142,095  117,095 
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 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการอืน่ๆ    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,298,229  1,225,036 

เกินกาํหนดชาํระ :    

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 192,557  196,928 

 1 - 3 เดือน 252,189  208,151 

 4 - 12 เดือน 126,472  98,189 

 มากกวา่ 12  เดือน 65,940  43,652 

 1,935,387  1,771,956 

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (33,849)  (26,410) 

 1,901,538  1,745,546 

สุทธิ 2,043,633  1,862,641 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

 

7 เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน 

 

      งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน  

      ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   อตัราดอกเบีย้ งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  2555  2554 2555  2554 

   (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  4.5  5.0 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 
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ในปี 2551 บริษทัใหบ้ริษทั สยาม โซเคอิ จาํกดั กูย้ืมเงินรวมจาํนวนทั้งส้ิน 150 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

7 ต่อปี และมีหลกัประกนัเป็นบริษทัอ่ืนคํ้าประกนั 1 แห่ง และยึดโฉนดท่ีดินตวัจริงของบริษทั สยาม โซเคอิ จาํกดั 

และของบริษทัท่ีคํ้ าประกนัรวม 2 โฉนดท่ีจงัหวดัภูเก็ต เน้ือท่ีรวม 17 ไร่ 1 งาน 79.7 ตารางวา ไวเ้ป็นหลกัประกนั

อยา่งไรกต็ามบริษทัไม่ไดรั้บชาํระการคืนเงินกูด้งักล่าว บริษทัจึงยื่นคาํร้องและไดรั้บอนุญาตจากศาล เพ่ือบงัคบัคดี

ยึดทรัพยข์องบริษทั สยาม โซเคอิ จาํกดั 

 

ในระหวา่งปี 2553 ถึง 2555 สินทรัพยท่ี์ขายทอดตลาดไดแ้ลว้บางส่วน มีราคาประมูลขายทอดตลาดเป็น จาํนวนรวม 

168.7 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการรอรับชาํระหน้ีตามขั้นตอนของศาล ทั้งน้ีมีเจา้หน้ีรายอ่ืนของบริษทั สยาม 

โซเคอิ จาํกดั ไดร้้องขอเฉล่ียทรัพยใ์นคดีน้ีดว้ย  อย่างไรก็ตาม หากจาํนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายทอดตลาด

ไม่เพียงพอต่อการชาํระหน้ี บริษทัยงัมีสิทธิฟ้องร้องบริษทัผูค้ ํ้าประกนัดงักล่าวขา้งตน้ 

 

8 สินค้าคงเหลอื 

 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

สินค้าซ้ือมาขายไป    

- สินคา้สาํเร็จรูป 1,457,227  1,150,991 

- สินคา้ท่ีเกบ็เงินตามยอดขายของผูจ้ดัจาํหน่าย 3,023,027  2,644,831 

- สินคา้ระหวา่งทาง 24,296  20,573 

รวม 4,504,550  3,816,395 

หัก  ค่าเผื่อการลดมลูค่าสินคา้ (38,915)  (75,241) 

สินค้าซ้ือมาขายไป – สุทธิ 4,465,635  3,741,154 

อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย – อาคารชุด 22,535  22,535 

รวม 4,488,170  3,763,689 
 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย    

- ตน้ทุนขาย 8,274,857  7,890,742 

- การปรับลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 186,711  166,491 

- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (36,326)  48,623 

สุทธิ 8,425,242  8,105,856 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

40 

9 เงนิลงทุนอืน่ 

 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนเผื่อขาย    

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 6,595,799  4,881,482 

    

เงินลงทุนระยะยาวอื่น    

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 1,854,476  1,682,749 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 65,000  65,000 

 1,919,476  1,747,749 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (346,350)  (392,637) 

สุทธิ 1,573,126  1,355,112 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีของตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น    

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย    

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

ซ้ือระหวา่งปี 18,343  233,007 

รายการปรับปรุงจากการตีราคา 1,695,974  713,152 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 6,595,799  4,881,482 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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10 เงนิลงทุนในตราสารทุน - การบัญชีด้านผู้ลงทุน  

 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน   

   ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

  2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  209,654  100,196  159,986  93,912 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย        

   ในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  9,904  46,273  -  - 

เงินปันผลรับ  (6,774)  (2,889)  -  - 

ซ้ือเงินลงทุน   56,000  34,727   56,000  34,727 

รับโอนจากเงินลงทุนอ่ืน  -  7,000  -  7,000 

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า  -  24,347  -  24,347 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  268,784  209,654  215,986  159,986 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

 

 

       งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ลกัษณะ 

ธุรกิจ 

ประเทศ 

ท่ีกิจการ 

จดัตั้ง 

 

สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  ส่วนไดเ้สีย  

 

เงินปันผลรับ 

   2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                      

บริษทั เวลิด ์คลาส เรนท ์อะ คาร์  

   จาํกดั    

 

เช่ารถ 

 

ไทย 

 

25.00 

  

25.00 

  

380,000 

  

380,000 

  

93,682 

  

93,682 

  

143,176 

  

133,553 

  

3,694 

  

369 

 

บริษทั ไหมทอง จาํกดั  เส้ือผา้สตรี ไทย 27.90  27.90  100,000  100,000  29,532  29,532  30,617  30,271  -  -  

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์  

    แฟชัน่ จาํกดั 

 

รองเทา้หนงั 

 

ไทย 

 

28.00 

  

28.00 

  

50,000 

  

50,000 

  

21,728 

  

21,728 

  

37,545 

  

32,836 

  

3,080 

  

2,520 

 

บริษทั ร่วมอิสระ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ไทย 25.00  25.00  80,000  80,000  20,000  20,000  6,494  17,950  -  -  

บริษทั บุญแคปปิตอลโฮลด้ิง จาํกดั ลงทุน ไทย 32.00  -  175,000  -  56,000  -  55,908  -  -  -  

หัก  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า           (4,956)  (4,956)  (4,956)  (4,956)  -  -  

สุทธิ           215,986  159,986  268,784  209,654  6,774  2,889  



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 

2554  เพ่ิมข้ึน  โอน  จาํหน่าย  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

2554  เพ่ิมข้ึน  โอน  จาํหน่าย  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

2555 

  (พันบาท) 

ราคาทุน                   

ท่ีดิน  959,452  130,737  (3,240)  (10,816)  1,076,133  -  -  (82,837)  993,296 

ส่วนปรับปรุงสาธารณูปโภค  12,573  -  -  -  12,573  -  -  (4,468)  8,105 

อาคาร  209,674  108,492  1,271  (23,483)  295,954  -  -  (11,500)  284,454 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  7,356  -  -  -  7,356  -  -  -  7,356 

รวมราคาทุน  1,189,055  239,229  (1,969)  (34,299)  1,392,016  -  -  (98,805)  1,293,211 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม  (141,627)  (8,278)  -  11,324  (138,581)  (11,193)  -  11,266  (138,508) 

คงเหลอื  1,047,428  230,951  (1,969)  (22,975)  1,253,435  (11,193)  -  (87,539)  1,154,703 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (189,075)  -  -  -  (189,075)  -  -  -  (189,075) 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ  858,353  230,951  (1,969)  (22,975)  1,064,360  (11,193)  -  (87,539)  965,628 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประเมินราคา โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ราคาประเมินจาํนวน 1,547 ลา้นบาท 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 

2554 

 

 

 

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

โอน 

 

 

 

จาํหน่าย 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

2554 

 

 

 

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

โอน 

 

 

 

จาํหน่าย 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

2555 

  (พันบาท) 

ราคาทุน                   

ท่ีดิน  1,488,191  -  3,240  -  1,491,431  174,616  -  (720)  1,665,327 

อาคารและค่าปรับปรุงสถานท่ี  689,207  39,116  (1,271)  -  727,052  3,271  -  (2,949)  727,374 

เคร่ืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะ  639,015  48,319  -  (10,678)  676,656  90,104  -  (16,157)  750,603 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  595,887  73,679  -  -  669,566  126,768  -  -  796,334 

รวมราคาทุน  3,412,300  161,114  1,969  (10,678)  3,564,705  394,759  -  (19,826)  3,939,638 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                   

อาคารและค่าปรับปรุงสถานท่ี  (447,215)  (29,939)  -  -  (477,154)  (26,113)  -  2,131  (501,136) 

เคร่ืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะ  (553,969)  (45,898)  -  8,046  (591,821)  (47,551)  -  13,383  (625,989) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  (435,434)  (59,657)  -  -  (495,091)  (65,412)  -  -  (560,503) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม  (1,436,618)  (135,494)  -  8,046  (1,564,066)  (139,076)  -  15,514  (1,687,628) 

ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  1,975,682  25,620  1,969  (2,632)  2,000,639  255,683  -  (4,312)  2,252,010 

 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวน 1,329 ลา้นบาท  

(2554: 1,065 ล้านบาท) 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   12,120  15,201 

สิทธิการเช่า   78,946  97,566 

เงินมดัจาํและเงินประกนั   137,946  116,188 

เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานและบุคคลอ่ืน   19,525  6,571 

อ่ืนๆ   6,969  6,725 

รวม   255,506  242,251 

 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

  งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัท่ี          

1 มกราคม 

2554  เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  

ณ วนัท่ี        

31 ธนัวาคม 

2554  เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  

ณ วนัท่ี        

31 ธนัวาคม 

2555 

  (พันบาท) 

ราคาทุน               

เคร่ืองหมายการคา้  22,966  -  -  22,966  -  -  22,966 

ลิขสิทธ์ิฐานขอ้มลูลูกคา้  7,845  -  -  7,845  -  -  7,845 

รวมราคาทุน  30,811  -  -  30,811  -  -  30,811 
               

ค่าตัดจําหน่ายสะสม               

เคร่ืองหมายการคา้  (12,202)  (2,297)  -  (14,499)  (2,297)  -  (16,796) 

ลิขสิทธ์ิฐานขอ้มลูลูกคา้  (327)  (784)  -  (1,111)  (784)  -  (1,895) 

รวมค่าตดัจําหน่ายสะสม  (12,529)  (3,081)  -  (15,610)  (3,081)  -  (18,691) 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน – สุทธิ  18,282  (3,081)  -  15,201  (3,081)  -  12,120 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สิทธิการเช่า 
 

  งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัท่ี          

1 มกราคม 

2554  เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  

ณ วนัท่ี        

31 ธนัวาคม 

2554  เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  

ณ วนัท่ี        

31 ธนัวาคม 

2555 

  (พันบาท) 

ราคาทุน               

ท่ีดิน  47,397  -  -  47,397  -  (30,000)  17,397 

อาคารพาณิชย ์  37,108  -  -  37,108  -  -  37,108 

พ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้  167,564  -  -  167,564  -  -  167,564 

รวมราคาทุน  252,069  -  -  252,069  -  (30,000)  222,069 
               

ค่าตัดจําหน่ายสะสม               

ท่ีดิน  (32,793)  (1,184)  -  (33,977)  (645)  18,692  (15,930) 

อาคารพาณิชย ์  (24,619)  (1,377)  -  (25,996)  (1,304)  -  (27,300) 

พ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้  (88,038)  (6,492)  -  (94,530)  (5,363)  -  (99,893) 

รวมค่าตดัจําหน่ายสะสม  (145,450)  (9,053)  -  (154,503)  (7,312)  18,692  (143,123) 

สิทธิการเช่า – สุทธิ  106,619  (9,053)  -  97,566  (7,312)  (11,308)  78,946 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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14 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   464,000  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง โดยมีอตัราดอกเบ้ีย

ระหวา่งร้อยละ 3.0 - 3.12 ต่อปี 
 

15 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  2555  2554 

   (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  1,386,934  1,428,672 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ   57,225  95,645 

รวม   1,444,159  1,524,317 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

สกลุเงินบาท    1,430,871  1,496,288 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   13,288  28,029 

รวม   1,444,159  1,524,317 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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16 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

โครงการผลประโยชน ์   427,808  378,688 
      

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม    

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน      

โครงการผลประโยชน ์   49,120  35,716 

 

บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2554 บริษทัไดเ้ลือกถือปฏิบติัตามมาตรฐานใหม่โดยการปรับยอ้นหลงั และไดป้รับงบการเงินปีก่อนแลว้  

 

โครงการผลประโยชน์ 

 

บริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ

ใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม   (พันบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม   378,688  342,972 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย    49,120  35,716 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   427,808  378,688 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 22) 

 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั    49,120  35,716 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย   10,421  9,879 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   38,699  25,837 

รวม   49,120  35,716 

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั) 

 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   ร้อยละ 

อตัราคิดลด    3.71  3.50 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   3.00 – 7.00  3.00 –7.00 
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17 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มลูค่าหุน้  2555  2554 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    

-  หุน้สามญั 1  500,000  500,000  500,000  500,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

-  หุ้นสามญั 1  500,000  500,000  500,000  500,000 

          

หุ้นที่ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

-  หุน้สามญั 1  290,634  290,634  290,634  290,634 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

-  หุ้นสามญั 1  290,634  290,634  290,634  290,634 

 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงเสียง

ต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั  

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่า

หุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไป

จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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18 สํารอง 
 

สาํรองประกอบดว้ย การจดัสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรอง

ตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าว

มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

สํารองทั่วไป 
 

บริษทัจดัสรรเงินสาํรองทัว่ไปเท่ากบัร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิแต่ละปี เพ่ือใหบ้ริษทัมีฐานเงินสาํรองทัว่ไปท่ีแขง็แกร่ง 

ดาํรงความมัน่คงแก่กิจการและเพ่ิมมลูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรม 
 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 

19 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัประกอบกิจการตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคประเภทสินคา้แฟชั่นเป็นส่วนใหญ่ และมียอดขายสินคา้ใน

ต่างประเทศเป็นจาํนวนนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัยอดขายรวม จึงไม่มีนยัสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มลูจาํแนกตามส่วนงาน 
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20 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่าย   1,463,720  1,227,994 

ค่าใชจ่้ายการตลาด   604,183  591,903 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร   1,323,658  1,073,288 

รวม   3,391,561  2,893,185 

 

21 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํนกังาน   501,106  501,957 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร   824,673  786,485 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน   111  762 

รวม   1,325,890  1,289,204 
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22 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง   1,956,572  1,641,489 

ตน้ทุนบาํเหน็จบาํนาญ - โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้   49,120  35,716 

ตน้ทุนบาํเหน็จบาํนาญ - โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้   19,973  15,335 

อ่ืนๆ    89,255  121,707 

รวม   2,114,920  1,814,247 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 
 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา

ร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตาม

ขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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23 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป   9,107,528  8,734,874 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป   684,432  687,011 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร   2,148,331  1,859,773 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น   160,663  155,906 

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย   631,067  620,696 

ค่าขนส่ง   124,455  111,418 

อ่ืนๆ   291,260  118,566 

รวม   13,147,736  12,288,244 
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24 ภาษเีงินได้ 
 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  

 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 2555  2554 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,261    1,128 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 23  289  30  384 

ความแตกต่างในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของส่วน

แบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

ในตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุน 

   

 

(3) 

    

 

(43) 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (443)    (373) 

สิทธิประโยชนท์างภาษี   (40)    (63) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   483    631 

รวม 22  1,258  34  1,280 

  

 งบการเงินเฉพาะ 

 2555  2554 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,258    1,085 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 23  289  30  384 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (443)    (373) 

สิทธิประโยชนท์างภาษี   (40)    (63) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   483    631 

รวม 23  1,258  35  1,280 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 

21 ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่ปี 

2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 2557) ท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั  

 

ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้า่รัฐบาลจะดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายเพ่ือใหอ้ตัราภาษีไม่สูงไปกวา่ร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 

2554 ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 

25 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วน

ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน    

 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของ 

   ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 972,028  744,301 

 

968,898 

 

700,917 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ 290,634  290,634  290,634  290,634 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 3.34  2.56  3.33  2.41 

 

26 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  
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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 

 

27 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

บริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการ

เงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 

 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสําคญัของธุรกิจของบริษทั บริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบั

ความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง ฝ่าย

บริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีความสมดุลระหว่าง

ความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

การบริหารจดัการทุน  

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของ

ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึง

บริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด  

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั  เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย

ท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษทัมีลกูหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศจากการซ้ือขายในจาํนวนท่ีนอ้ยมาก โดยมิไดท้าํสัญญาประกนัความ

เส่ียงไวล่้วงหนา้ เน่ืองจากความเส่ียงอยูใ่นระดบัตํ่าจนไม่มีนยัสาํคญั 

 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 

บริษทัมีนโยบายใหสิ้นเช่ือดา้นลูกหน้ีการคา้อย่างระมดัระวงั และมีมาตรการในการติดตามหน้ีอย่างรัดกุมโดยลูกหน้ี

การคา้ส่วนใหญ่มีการคา้ขายกนัมาเป็นเวลานาน จึงคาดว่าจะไม่เกิดความเสียหายอย่างเป็นสาระสาํคญัจากการเรียกเก็บ

หน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัไดส้าํรองหน้ีสูญไวจ้าํนวน 33.9 ลา้นบาท และ 26.4 ลา้นบาท เทียบเป็น

ร้อยละ 1.63 และ 1.40 ของลกูหน้ีการคา้ ตามลาํดบั ดงันั้นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดบ้นัทึกสาํรองไวค้รบถว้นแลว้ 

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้

เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

มลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทั กาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งทาง

การเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระ

หน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น

อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมลูค่ายุติธรรมถกู

กาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

 

มลูค่ายติุธรรมของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมลูค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชี 
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มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีถือไวเ้พ่ือคา้ ท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนด 

และเผื่อขาย พิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีในรายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบ

กาํหนดถกูพิจารณาเพ่ือความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น 

 

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ุ ซ่ึงพิจารณาเพ่ือจุดประสงคใ์นการเปิดเผยในงบการเงิน 

คาํนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบ้ีย ซ่ึงคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบ้ียใน

ทอ้งตลาด ณ วนัท่ีในรายงาน 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน พร้อมทั้งมูลค่าตามบญัชีตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 

28 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้      

ภายในหน่ึงปี   27,607  9,587 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี   32,309  4,464 

รวม   59,916  14,051 

      

 

งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 มลูค่ายติุธรรม  มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม  มลูค่าตามบญัชี 

 (พันบาท) 

ไม่หมุนเวยีน        

เงินลงทุนตราสารหน้ี 65,835  65,000  65,331  65,000 
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   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

   ตามวธีิส่วนได้เสีย และ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

   (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอื่น ๆ      

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้   246,000  196,000 

วงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใช ้   2,256,550  2,109,360 

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้   301,230  299,450 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร   3,720  3,718 

ภาระคํ้าประกนับริษทัอ่ืน   151,720  151,720 

รวม   2,959,220  2,760,248 

 

สัญญาเช่าพืน้ที่ขายและสัญญาบริการที่เกีย่วข้อง   

 

บริษทัทาํสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและสญัญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง บริษทัจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมเป็น

รายเดือน สญัญามีระยะเวลา 1-5 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2558 

 

29 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้ 

 

บริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจากยงัไม่มี

การบงัคบัใช ้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่กาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้ 2556 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 

2556 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 2556 
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ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้และถือปฏิบติั โดย

ผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของบริษทั ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 – ภาษเีงินได้ 
 

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ระบุให้กิจการตอ้งบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคือ จาํนวนภาษี

เงินได้ท่ีกิจการตอ้งจ่ายหรือได้รับในอนาคตตามลาํดบั ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น และขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ช ้ปัจจุบนับริษทัไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน 

 

บริษทัจะถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้

ไป ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจะปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 และ 2554 ผูบ้ริหารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

ดงัน้ี 
 

   งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   2555  2554 

  (ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน     

ประมาณการเปล่ียนแปลงจากการปรับงบการเงินยอ้นหลงัเน่ืองมาจากการนาํมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 12 – ภาษีเงินไดม้าถือปฏิบติั: 

    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน  801  718 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน  989  598 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลง  (987)  (597) 

กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึน  799  717 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  (188)  120 

 

ยงัไม่สามารถกาํหนดผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี 2556 และในงวดต่อมาภายหลงั 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เพ่ือเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ท่ีใชใ้นการรายงาน ซ่ึง

เป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 21 กาํหนดใหกิ้จการ ระบุสกลุเงินท่ีใชร้ายงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกลุต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น

การดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ซ่ึงมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 21 ไดใ้หค้าํนิยามสําหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอ่ืนนอกเหนือจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน

ของกิจการ 

 

ผูบ้ริหารกาํหนดสกลุเงินท่ีใชร้ายงานของบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน 

และกาํไรสะสมของบริษทั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 นาํเสนอหลกัการท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดยมีหลกัการเปิดเผยส่วนงาน

ดาํเนินงานจากขอ้มูลภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน การเปล่ียนนโยบายการบญัชี

ดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มลูเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั 
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30 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 ขอ้มูลท่ีนาํมาเปรียบเทียบน้ีจึงได ้ 

ถกูจดัประเภทรายการใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการดงักล่าว 
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