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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มลูทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 นโยบายการบญัชีสาํหรับเหตุการณ์ใหม่ 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 ลกูหน้ีการคา้ 

7 เงินลงทุนอ่ืน 

8 เงินลงทุนในตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุน 

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

10 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

11 เจา้หน้ีการคา้ 

12 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

13 ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

14 ภาษีเงินได ้

15 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

16 เงินปันผล 

17 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป  

 

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

จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 530 ซอยสาธุประดิษฐ ์58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนธนัวาคม 2521 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั สหพฒันา อินเตอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 22.1)       

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

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิการ  ลกัษณะธุรกจิ  ประเทศที่

กจิการจดัตั้ง 

 บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

   30 มถุินายน 

2557 

 31 ธันวาคม 

2556 

บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จาํกดั  พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

 ไทย  99.9  - 

Amis Du Monde SARL  ซ้ือขายสินคา้  ฝร่ังเศส  81.9  - 

 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล  
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง           

งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556           

งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  

ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย          

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเ ร่ิมในหรือหลังว ันท่ี 1 มกราคม 2557 ทุกฉบับ             

มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 

  

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 2557 บริษทัไดล้งทุนในบริษทัย่อย 2 แห่ง จึงนาํเสนองบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มีนาคม 2557 เป็นตน้ไป 

 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

ขอ้มลูทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ  

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ     

การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
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การประมาณการ 

 

การวัดมลูค่าหนีสิ้นโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไว้ 

 

การคาํนวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไวน้ั้นอ่อนไหวต่อสมมุติฐานของอตัราการคิดลด   

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต และอตัรามรณะ  

 

3 นโยบายการบัญชีสําหรับเหตุการณ์ใหม่ 

 

เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกกนัวา่“กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ

กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยของบริษทั ไดแ้ก่ 

1. บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จาํกดั 

2. Amis Du Monde SARL 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง

ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์

จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง

วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยไดถู้กเปล่ียนตามความจาํเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั        

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถกูปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
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บริษัทร่วม (ส่วนได้เสียในตราสารทุน-การบัญชีด้านผู้ลงทุน) 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญั

ถกูสนันิษฐานวา่มีอยูเ่ม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนในอตัราตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ีถูก

ลงทุน) โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าว  

 

งบการเงินรวมไดร้วมส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในกาํไรหรือขาดทุน และ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัท่ีถูก

ลงทุน นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญันั้นส้ินสุดลง เม่ือส่วนแบ่ง  

ผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บมีจาํนวนเกินกว่าส่วนไดเ้สียในบริษทัท่ีไปลงทุนนั้น มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย

ของกลุ่มบริษทั จะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทั         

มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายเงินเพ่ือชาํระภาระผกูพนัแทนในนามของผูถู้กลงทุน  

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก

รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก

รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงั

ไม่เกิดข้ึนจริงถกูตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั     

หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อ

บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม

เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  

 

ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง/สัญชาต ิ
บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย - บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทํา

หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

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  10.4 เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัร้อยละ 8.5 มีผูถื้อหุ้น

และผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จาํกดั ไทย 99.9 เป็นบริษทัยอ่ย และมีผูบ้ริหารบางส่วน

ร่วมกนั 

Amis Du Monde SARL ฝร่ังเศส 81.9 เป็นบริษทัยอ่ย และมีผูบ้ริหารบางส่วน

ร่วมกนั 

Nanan Cambo Solution Co., Ltd. กมัพชูา 49.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน

ร่วมกนั 

Canchana International Co., Ltd. กมัพชูา 40.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน

ร่วมกนั 

บริษทั บุญ แคปปิตอลโฮลด้ิง จาํกดั ไทย 32.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน

ร่วมกนั 

บริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย 30.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง/สัญชาต ิ
บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ร่วมกนั 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์  

   แฟชัน่ จาํกดั 

ไทย 28.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน

ร่วมกนั 

บริษทั ไหมทอง จาํกดั ไทย 27.9 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน

ร่วมกนั 

บริษทั ร่วมอิสสระ จาํกดั ไทย 25.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน

ร่วมกนั 

บริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร์ จาํกดั ไทย 25.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน

ร่วมกนั 

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 

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 เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แหลมฉบงั คลงัสินคา้ จาํกดั  ไทย 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ ์จาํกดั ไทย 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

International Commercial Coordination  

   (Hong Kong) Ltd. 

ฮ่องกง 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 18.9 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง/สัญชาต ิ
บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ร่วมประโยชน ์จาํกดั ไทย 18.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ไทย 18.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สหนาํ เทก็ซ์ไทล ์จาํกดั ไทย 18.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  ไทย 16.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แพนแลนด ์จาํกดั  ไทย 16.7 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จาํกดั ไทย 16.0 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 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 

บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย 12.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์จาํกดั ไทย 12.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยชิกิโบ จาํกดั ไทย 11.7 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง/สัญชาต ิ
บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ก่ิวไป้ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย 10.8 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ไทยอาราอิ จาํกดั(3) ไทย 10.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั 

ไทย 10.7 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) ไทย 10.6 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ จาํกดั (มหาชน)  ไทย 10.4 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

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

บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 11.1 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 

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 บีเอน็ซี แม่สอด จาํกดั ไทย 9.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

   จาํกดั 

ไทย 9.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สห ลอวส์นั 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 ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง/สัญชาต ิ
บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สหชลผลพืช จาํกดั ไทย 7.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

จาํกดั 

ไทย 7.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอสอาร์พี นานาไซ จาํกดั(2) ไทย 6.3 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  

บริษทั มอลเทน (ไทยแลนด)์ จาํกดั ไทย 6.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน ์จาํกดั ไทย 5.8 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 ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) ไทย 4.9 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 3.8 และมี

ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  

   จาํกดั  

ไทย 4.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั คาร์บอน เมจิก (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 ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จาํกดั ไทย 3.7 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ศรีราชา เอวิเอชัน่ จาํกดั ไทย 3.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) 

ไทย 2.3 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง/สัญชาต ิ
บริษทัถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั แคน จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั โคราชวฒันา จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ซนัแอนดแ์ซนด ์จาํกดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั มงักร.1 2 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 อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) จาํกดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว    

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ไลออ้นเซอร์วิส จาํกดั ไทย - บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั ไลออ้น 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

ษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คิวริต้ี ฟุตแวร์ จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไดโอส (ไทยแลนด)์ จาํกดั(1) ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอส.ที. (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร (เดิมช่ือ บริษทั ชาลด์อง (ประเทศไทย) จาํกดั)  

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล 

โคออร์ดิเนชัน่ จาํกดั 

ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ซิลเวอร์เรน จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ศรีราชา บีเอสซี โบวล่ิ์ง จาํกดั (4) ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เจ แอนด ์พี (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย 9.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั บีเอน็ซี เรียลเอสเตท จาํกดั ไทย 16.7 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทย วนั มอลล ์จาํกดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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(1) บริษทั ไดโอส  จาํกดั )ไทยแลนด์( เลิกกิจการและจดทะเบียนการชาํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 

2556 

(2) บริษทั เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั ควบรวมกบั บริษทั ไทยนานาไซ จาํกดั เป็นบริษทั เอสอาร์พี นานา

ไซ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 

(3) บริษทั ไทยอาราอิ จาํกดั ไม่มีความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแลว้ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2556 

(4) บริษทั ศรีราชา บีเอสซี โบวล่ิ์ง จาํกดั ไม่มีความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา  

ขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 4.50 - 7.00 ต่อปี 

เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดอ่ื้น ๆ ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ ราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 

ซ้ือ/ ขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ  

   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 

ราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายในการขาย ราคาตลาด 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 

 



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 

  

 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
ที่แสดงเงนิ

ลงทุนตามวธีิ 
ส่วนได้เสีย 

  

 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

ขายสินคา้ -  -   147  - 

รายไดอ่ื้น ๆ -  -  785  - 
        

บริษทัร่วม        

ขายสินคา้ 9,576  115  9,576  115 

เงินปันผลรับ 1,120  3,500  1,120  3,500 

รายไดอ่ื้น ๆ 2,008  668  2,008  668 

ซ้ือสินคา้ 52,573  74,387  52,573  74,387 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 110  72  110  72 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ -  600  -  600 
        

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั        

ขายสินคา้ 87,453  85,915  87,453  85,915 

เงินปันผลรับ 281,598  346,912  281,598  346,912 

รายไดอ่ื้น ๆ 15,085  21,678  15,085  21,678 

ซ้ือสินคา้ 1,507,177  1,751,407  1,507,177  1,751,407 

ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และ

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 

19,917 

  

244,321 

  

19,917 

  

244,321 

ขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และ

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 

- 

  

268,639 

  

- 

  

268,639 

ค่าใชจ่้ายในการการขาย 91,406  147,365  91,406  147,365 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 8,306  16,966  8,306  16,966 



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
ที่แสดงเงนิ

ลงทุนตามวธีิ 
ส่วนได้เสีย 

  

 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ        

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 18,901  17,965  18,901  17,965 

ผลประโยชนร์ะยะยาว 3,500  1,400  3,500  1,400 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 22,401  19,365  22,401  19,365 

 

  

 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
ที่แสดงเงนิ

ลงทุนตามวธีิ 
ส่วนได้เสีย 

  

 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

 

 

 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556  2557  2556 

 (พนับาท) 

บริษทัย่อย        

ขายสินคา้ -  -  588  - 

รายไดอ่ื้น ๆ -  -  837  - 

ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  -  70,000  - 
        

บริษทัร่วม        

ขายสินคา้ 9,615  559  9,615  559 

เงินปันผลรับ 1,120  3,500  1,120  3,500 

รายไดอ่ื้น ๆ 4,516  1,354  4,516  1,354 

ซ้ือสินคา้ 106,645  151,965  106,645  151,965 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 265  139  265  139 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 113  829  113  829 
        

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั        

ขายสินคา้ 167,271  176,374  167,271  176,374 

เงินปันผลรับ 283,829  350,538  283,829  350,538 



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดอ่ื้นๆ 30,450  51,858  30,450   51,858 

 

 

 

 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
ที่แสดงเงนิ

ลงทุนตามวธีิ 
ส่วนได้เสีย 

  

 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556  2557  2556 

 (พนับาท) 

ซ้ือสินคา้ 2,990,208  3,624,604  2,990,208  3,624,604 

ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 

36,294 

  

259,643 

  

36,294 

  

259,643 

ขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 

- 

  

268,639 

 

- 

  

268,639 

ค่าใชจ่้ายในการการขาย 258,317  335,407  258,317  335,407 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 27,605  29,684  27,605  29,684 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ        

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 39,242  36,271  39,242  36,271 

ผลประโยชนร์ะยะยาว 5,058  2,800  5,058  2,800 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 44,300  39,071  44,300  39,071 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
 

  

งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตาม

วธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 

ลกูหน้ีการคา้

และรายได ้

คา้งรับ  

เจา้หน้ีการคา้

และค่าใชจ่้าย 

คา้งจ่าย  

ลกูหน้ีการคา้

และรายได ้

คา้งรับ  

เจา้หน้ีการคา้

และค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

Amis Du Monde SARL 2,324  -  -  - 



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตาม

วธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 

ลกูหน้ีการคา้

และรายได ้

คา้งรับ  

เจา้หน้ีการคา้

และค่าใชจ่้าย 

คา้งจ่าย  

ลกูหน้ีการคา้

และรายได ้

คา้งรับ  

เจา้หน้ีการคา้

และค่าใชจ่้าย 

คา้งจ่าย 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม        

บริษทัไหมทอง จาํกดั  8,959  10  11,568  41 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่  

   จาํกดั - 

 

24,584 

 

- 

 

24,554 

บริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร์ จาํกดั  -  6  -  8 

บริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จาํกดั 738  -  103  - 

Canchana Cambo Solution 9,306  -  -  - 

        

บุคคลหรือกจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 304  352,784  44  342,010 

บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) -  157,168  -  166,528 

บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 2  92,510  2  114,879 

บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) -  8,700  -  11,871 

บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) 399  11,509  462  11,883 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล  

   เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 357 

 

3,568  8,039 

 

4,093 

บริษทั แชมป์เอช จาํกดั -  84,177  885  56,365 

บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั  1,296  164,565  1,514  222,863 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนลแลบบอราทอร่ีส์ 

   จาํกดั 2,211  102,736  2,066  122,613 

บริษทั แคน จาํกดั 5,085  -  2,100  - 

บริษทั ซนั แอนด ์แซนด ์จาํกดั 4,873  678  5,671  684 

บริษทั เดอะมอลลร์าชสีมา จาํกดั 18,210  3  30,717  2 

บริษทั ไทยกลุแซ่ จาํกดั -  3,526  -  7,013 



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตาม

วธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 

ลกูหน้ีการคา้

และรายได ้

คา้งรับ  

เจา้หน้ีการคา้

และค่าใชจ่้าย 

คา้งจ่าย  

ลกูหน้ีการคา้

และรายได ้

คา้งรับ  

เจา้หน้ีการคา้

และค่าใชจ่้าย 

คา้งจ่าย 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์ 

โลจิสติคส์ จาํกดั 42 

 

14,843 

  

- 

 

4,035 

บริษทั เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 5,188  -  5,545  - 

บริษทั สุขทรรศน ์จาํกดั -  14,166  -  34,069 

บริษทั อินเตอร์เซาท ์จาํกดั 4,827  -  13,852  - 

บริษทั อินทนิลเชียงใหม่ จาํกดั 7,207  -  19,281  - 

บริษทั ราชาอชิูโน จาํกดั 10,397  8,348  10,335  21,843 

บริษทั ไทยอรุซ จาํกดั -  17,920  -  34,375 

บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั  -  38,632  351  35,311 

บริษทั อี.พี.เอฟ. จาํกดั 4,135  -  2,880  - 

บริษทั เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ จาํกดั 851  18,951  1,084  44,087 

บริษทั โทเทิลเวยอิ์มเมจ จาํกดั -  12,360  -  13,276 

บริษทั เอส.ที. (ประเทศไทย) จาํกดั 

(เดิมช่ือ บริษทั ชาลด์อง (ประเทศไทย) 

จาํกดั) 2  6,061  61  

 

 

- 

บริษทั เอสอาร์พี นานาไซ จาํกดั -  8,280  -  7,449 

อ่ืน ๆ (นอ้ยกวา่ 4  ลา้นบาท) 19,887  17,676  17,483  6,907 

รวมทั้งส้ิน 106,600  1,163,761  134,043  1,286,759 

 



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวมและ

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 งบการเงินที่แสดง

เงนิลงทุนตาม 

วธีิส่วนได้เสียและ

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

   (พันบาท) 

ลกูหน้ีการคา้ 5  89,006  115,606 

รายไดค้า้งรับ   17,594  18,437 

รวมทั้งส้ิน   106,600  134,043 
      

เจา้หน้ีการคา้ 11  1,078,772  1,183,519 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   84,989  103,240 

รวมทั้งส้ิน   1,163,761  1,286,759 
 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

  

 

 

 

อตัราดอกเบีย้ 

 

 

 

งบการเงิน

รวม 

 งบการเงินที่

แสดง 

เงนิลงทุน

ตามวธีิ 

ส่วนได้เสีย 

  

 

 

งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 

30 มิถุนายน

2557  

31 ธนัวาคม

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 
2556  

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน           

บริษทัย่อย           

บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จาํกดั 4.50  - -  -  70,000  - 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั           

บริษทั เอราวณั ส่ิงทอ จาํกดั 4.75  4.50-4.75 90,000  90,000  90,000  90,000 

บริษทั ร่วมอิสสระ จาํกดั 6.75-6.875  - 10,000  -  10,000  - 

บริษทั บีเอน็ซี เรียลเอสเตท 

จาํกดั 

 

6.75 

  

- 30,000 

  

- 

 

30,000 

  

- 



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อตัราดอกเบีย้ 

 

 

 

งบการเงิน

รวม 

 งบการเงินที่

แสดง 

เงนิลงทุน

ตามวธีิ 

ส่วนได้เสีย 

  

 

 

งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 

30 มิถุนายน

2557  

31 ธนัวาคม

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 
2556  

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

    130,000  90,000  130,000  90,000 

เงินให้กู้ยมืระยะยาว           

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั           

บริษทั ร่วมอิสสระ จาํกดั -  6.75-7.00 -  10,000  -  10,000 

 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 ของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

   

 

 

งบการเงิน

รวม 

 งบการเงินที่

แสดง 

เงนิลงทุน

ตามวธีิ 

ส่วนได้เสีย 

  

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

    

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556  

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน           

บริษทัย่อย           

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    -  -  -  - 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด    -  -  70,000  - 

ลดลงในระหวา่งงวด    -  -  -  - 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน     -  -  70,000  - 

           

           



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงิน

รวม 

 งบการเงินที่

แสดง 

เงนิลงทุน

ตามวธีิ 

ส่วนได้เสีย 

  

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

    

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556  

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

  (พันบาท) 

           

           

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน           

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั           

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    90,000  90,000  90,000  90,000 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด    40,000  -  40,000  - 

ลดลงในระหวา่งงวด    -  -  -  - 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน     130,000  90,000  130,000  90,000 

 

เงินให้กู้ยมืระยะยาว           

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั           

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    10,000  10,000  10,000  10,000 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด    -  -  -  - 

ลดลงในระหวา่งงวด    (10,000)  -  (10,000)  - 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน     -  10,000  -  10,000 

 

สัญญาเช่าพืน้ที่ขายและสัญญาบริการที่เกีย่วข้อง 

 

บริษัททําสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันหลายแห่ง บริษัทจ่ายชําระ

ค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนรวมเฉล่ียเดือนละ 2.42 ลา้นบาท สญัญามีระยะเวลา 1-27 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2570 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาระผกูพนัอื่น ๆ    

    

 

งบการเงินรวม 

และงบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 งบการเงินที่แสดง

เงนิลงทุนตาม 

วธีิส่วนได้เสียและ

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

   30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

   (พันบาท) 

ภาระคํา้ประกนักจิการที่เกีย่วข้องกนั   185,720  169,470 

 

5 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

   

 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
ที่แสดงเงนิ

ลงทุนตามวธีิ 
ส่วนได้เสีย 

  

 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2557  2556  2557  2556 

  (พันบาท) 

เงินสดในมือ  5,017  7,549  3,493  7,549 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  112,280  102,916  105,847  102,916 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  211,007  55,429  211,007  55,429 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  407,000  -  407,000  - 

อ่ืนๆ  4,910  4,515  4,910  4,515 

รวม  740,214  170,409  732,257  170,409 

 



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ารค้า 

    

 

งบการเงินรวม 

และงบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 งบการเงินที่แสดง

เงนิลงทุนตาม 

วธีิส่วนได้เสียและ

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

   (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4  89,006  115,606 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ   1,206,139  1,766,294 

   1,295,145  1,881,900 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (26,731)  (29,535) 

สุทธิ   1,268,414  1,852,365 

    

(กลบัรายการ)หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ      

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   (20)  (20) 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   119  3 

 



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

  

 

งบการเงินรวม 

และงบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 งบการเงินที่แสดง

เงนิลงทุนตาม 

วธีิส่วนได้เสียและ

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 73,817  69,773 

เกินกาํหนดชาํระ :    

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 8,993  35,716 

 1 – 3 เดือน 2,967  10,117 

 4 - 12 เดือน 1,683  - 

 มากกวา่ 12  เดือน 1,546  - 

 89,006  115,606 
  

บุคคลหรือกจิการอืน่ๆ    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,030,690  1,591,777 

เกินกาํหนดชาํระ :    

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 100,476  75,310 

 1 - 3 เดือน 25,576  42,998 

 4 - 12 เดือน 20,274  23,967 

 มากกวา่ 12  เดือน 29,123  32,242 

 1,206,139  1,766,294 

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (26,731)  (29,535) 

 1,179,408  1,736,759 

สุทธิ 1,268,414  1,852,365 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

 



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนอืน่ 

  

 

งบการเงินรวม 

และงบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 งบการเงินที่แสดง

เงนิลงทุนตาม 

วธีิส่วนได้เสียและ

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 

(พันบาท) 

เงินลงทุนเผื่อขาย    

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 5 ,563,278  5,358,539 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น    

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 1,983,647  1,966,094 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 65,000  65,000 

 2,048,647  2,031,094 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (326,347)  (326,930) 

สุทธิ 1,722,300  1,704,164 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 ของตราสารทุนท่ีอยู่ในความ

ตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินรวม 

และงบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 งบการเงินที่แสดง

เงนิลงทุนตาม 

วธีิส่วนได้เสียและ

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนเผื่อขาย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,358,539  6,595,799 

ซ้ือระหวา่งงวด 27,806  6,605 

จาํหน่ายระหวา่งงวด -  (2,346) 

รายการปรับปรุงจากการตีราคา 176,933  (918,813) 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 5,563,278  5,681,245 



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในตราสารทุน – การบัญชีด้านผู้ลงทุน 
 

   

 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

ที่แสดง 

เงนิลงทุนตาม

วธีิส่วนได้เสีย 

  

 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2557 2556  2557 2556 

  (พันบาท) 

บริษทัร่วม         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  352,026  268,784  336,586  215,986 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน        

   ตามวิธีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  (37,713)  (9,260)  -  - 

เงินปันผล  (1,120)  (3,500)  -  - 

ซ้ือเงินลงทุน  43,351  120,600  43,351  120,600 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน  356,544  376,624  379,937  336,586 

 



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 31 ธันวาคม 2556 ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีส่วนได้เสียและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556        

ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 

  

ลกัษณะ 

ธุรกิจ 

ประเทศ 

ท่ีกิจการ 

จดัตั้ง 

 

สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 

 

 

ทุนชาํระแลว้ 

  

 

ราคาทุน 

  

 

ส่วนไดเ้สีย 

  

 

เงินปันผลรับ 

   2557  2556 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัร่วม                     

บริษทั เวิลด ์คลาส เรนท ์อะ คาร์  

 จาํกดั    

 

เช่ารถ 

 

ไทย 

 

25.00 

  

25.00 

 

380,000 

  

380,000 

  

93,682 

  

93,682 

  

118,272 

  

132,403 

 

- 

 

- 

บริษทั ไหมทอง จาํกดั  เส้ือผา้สตรี ไทย 27.90  27.90 100,000  100,000  29,532  29,532  27,868  30,923  -  - 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์  

 แฟชัน่ จาํกดั 

 

รองเทา้หนงั 

 

ไทย 

 

28.00 

  

28.00 

 

50,000 

  

50,000 

  

21,728 

  

21,728 

  

36,515 

  

36,920 

 

1,120  3,500 

บริษทั ร่วมอิสระ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 25.00  25.00 80,000  80,000  20,000  20,000  -  -  -  - 

บริษทั บุญแคปปิตอลโฮลด้ิง จาํกดั ลงทุน ไทย 32.00  32.00 270,000  175,000  86,400  56,000  86,231  55,912  -  - 

บริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 

ทีวี ชอ้ปป้ิง 

 

ไทย 

 

30.00 

  

30.00 

 

600,000 

  

600,000 

  

120,600 

  

120,600 

  

80,391 

  

100,824 

 

- 

 

- 

Canchana International Co., Ltd. จดัจาํหน่ายสินคา้ กมัพชูา 40.00  - 16,202  -  6,475  -  5,747  -  -  - 

Nanan Cambo Solution Co., Ltd. ลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย ์

กมัพชูา  

49.00 

 

- 

 

12,960 

 

- 

  

6,476 

  

- 

  

6,476 

  

- 

 

-  

 

- 

หัก  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า          (4,956)  (4,956)  (4,956)  (4,956)  -  - 

สุทธิ          379,937  336,586  356,544  352,026  1,120  3,500 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

     งบการเงินเฉพาะกจิการ  

     2557  2556 

   (พันบาท) 

          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม       -  - 

ซ้ือเงินลงทุน       70,452  - 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน       70,452  - 

 

1 4เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดล้งทุนใน 1 4Amis Du Monde SARL ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศ

ฝร่ังเศส โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1.2 ลา้นยโูร (120,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 ยโูร) ชาํระหุน้คราวแรกหุน้ละ 5 ยโูร 

 

14เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2557 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศ

ไทย โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

100 บาท ชาํระหุน้คราวแรกหุน้ละ 60 บาท เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือหุน้ละ 40 

บาท 

 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 

    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 

 สดัส่วนความ

เป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

  

เงินปันผลรับ 

    2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

    (ร้อยละ)      (พันบาท) 

บริษทัย่อย                           

Amis Du Monde SARL ซ้ือขายสินคา้  81.9  -  26,970  -  20,453  -  -  -  20,453  -  -  - 

บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จาํกดั พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

 99.9  -  50,000  -  49,999  -  -  -  49,999  -  -  - 

รวม            70,452  -  -  -  70,452  -  -  - 

 

Amis Du Monde SARL ดาํเนินธุรกิจในประเทศฝร่ังเศส 

บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จาํกดัดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

 

   

 

งบการเงินรวม 

และงบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 งบการเงินที่แสดง

เงนิลงทุนตาม 

วธีิส่วนได้เสียและ

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

  (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  698,953  726,957 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (788,321)  (752,361) 

สุทธิ   (89,368)  (25,404) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   (บนัทึกเป็นรายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 

2557   

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้  

ณ วนัที ่ 

30 มถุินายน 

2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี          

ลูกหน้ีการคา้  5,907  (561)  -  -  5,346 

สินคา้คงเหลือ 6,097  (270)  -  -  5,827 

กาํไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 508,758  (24,674)  -  -  484,084 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 70,851  633  -  -  71,484 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 39,582  (7,368)  -  -  32,214 

ประมาณการหน้ีสิน  95,762  4,236  -  -  99,998 

รวม 726,957  (28,004)  -  -  698,953 

          

 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   (บนัทึกเป็นรายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 

2557   

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้  

ณ วนัที ่ 

30 มถุินายน 

2557 

 (พันบาท) 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  (749,000)  -  (35,387)  -  (784,387) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (3,361)  (573)  -  -  (3,934) 

รวม (752,361)  (573)  (35,387)  -  (788,321) 

          

สุทธิ (25,404)  (28,577)  (35,387)  -  (89,368) 

 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   (บนัทึกเป็นรายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 

2556   

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้  

ณ วนัที ่ 

30 มถุินายน 

2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี          

ลูกหน้ีการคา้  6,770  (853)  -  -  5,917 

สินคา้คงเหลือ 7,783  (1,152)  -  -  6,631 

กาํไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 594,076  (2,698)  -  -  591,378 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 70,261  (4,734)  -  -  65,527 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 37,815  -  -  -  37,815 

ประมาณการหน้ีสิน  85,562  5,016  -  -  90,578 

รวม 802,267  (4,421)  -  -  797,846 

          

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  (986,583)  -  183,762  -  (802,821) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (2,216)  (572)  -  -  (2,788) 

รวม (988,799)  (572)  183,762  -  (805,609) 

          

สุทธิ (186,532)  (4,993)  183,762  -  (7,763) 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เจ้าหนีก้ารค้า 

    

 

งบการเงิน

รวม 

 งบการเงิน 
ที่แสดงเงนิ

ลงทุนตามวธีิ 
ส่วนได้เสีย 

  

 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ  2557  2556  2557  2556 

   (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  1,078,772  1,183,519  1,078,772  1,183,519 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ   51,752  52,084  51,338  52,084 

รวม   1,130,524  1,235,603  1,130,110  1,235,603 

 

12 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

  

 

งบการเงินรวม 

และงบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 งบการเงินที่แสดง

เงนิลงทุนตาม 

วธีิส่วนได้เสียและ

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 478,811  427,808 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  21,180  25,084 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 499,991  452,892 

    

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  13,241  15,425 

    

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  21,180  25,084 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 
 

บริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงานหลกั คือ เคร่ืองสาํอางและเคร่ืองหอม เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ บริษทัประเมินกาํไรจากการดาํเนินงาน โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบั

ท่ีใช้ในการวดักาํไรจากการดาํเนินงานในงบการเงิน บริษทัไม่ได้รายงานสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน เน่ืองจากผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผล                 

การดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานท่ีรายงาน 
 

 

 

เคร่ืองสําอาง 

และเคร่ืองหอม  

เคร่ืองแต่งกาย

สุภาพสตรี  

เคร่ืองแต่งกาย

สุภาพบุรุษ  รวมส่วนงานท่ีรายงาน  

 

อืน่ๆ  

 

รวม  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 354  407  940  1,074  773  893  2,067  2,374  924  1,028  2,991  3,402 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 53  52  112  116  50  82  215  250  53  24  268  274 

รายไดอ่ื้น                     329  428 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                     (185)  (241) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ในตราสารทุน                        

   - การบญัชีดา้นผูล้งทุน                     (25)  (11) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้                     387  450 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเป็นหลกั ยงัไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 

 

เคร่ืองสําอาง 

และเคร่ืองหอม  

เคร่ืองแต่งกาย

สุภาพสตรี  

เคร่ืองแต่งกาย

สุภาพบุรุษ  รวมส่วนงานท่ีรายงาน  

 

อืน่ๆ  

 

รวม  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

 (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 698  817  1,771  2,100  1,590  1,890  4,059  4,807  1,825  2,046  5,884  6,853 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 107  111  210  252  136  227  453  590  102  80  555  670 

รายไดอ่ื้น                     397  489 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                     (412)  (471) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ในตราสารทุน                        

   - การบญัชีดา้นผูล้งทุน                     (38)  (9) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้                     502  679 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาษีเงินได้ 

 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้าหนกัท่ีคาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเตม็ปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง

ของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองสาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 คือ ร้อยละ 12.17 และ 11.35 (สําหรับงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ    

งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556: ร้อยละ 11.35 และ 11.14)                 

การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและรายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี 

 

15 กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 คาํนวณจาก    

กาํไรสาํหรับงวด ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดย

แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

  

 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

ที่แสดง 

เงนิลงทุนตาม 

วธีิส่วนได้เสีย 

  

 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั  363,378  418,853  395,805  433,310 

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.25  1.44  1.36  1.49 

        

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        

        

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั  441,960  602,191  513,650  614,951 

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.52  2.07  1.77  2.12 

 

 

 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เงินปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.20 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 348.76 ลา้นบาท และอนุมติัจดัสรรเงินสาํรองทัว่ไป 

ในอตัราร้อยละ 10 ของกาํไรสําหรับปี 2556 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 72.19 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดรั้บให้แก่       

ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 363.29 ลา้นบาท และอนุมติัจดัสรรเงินสาํรองทัว่ไป 

ในอตัราร้อยละ 10 ของกาํไรสําหรับปี 2555 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 96.89 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดรั้บให้แก่          

ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2556 

 

17 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 

  

 

งบการเงินรวม 

และงบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 งบการเงินที่แสดง

เงนิลงทุนตาม 

วธีิส่วนได้เสีย 

และงบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้    

ภายในหน่ึงปี 69,087  59,108 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 35,635  24,588 

หลงัจากหา้ปี 3,523  3,685 

รวม 108,245  87,381 
    

ภาระผกูพนัอื่น ๆ    

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 246,000  266,000 

วงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 3,131,670  3,149,480 

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 276,535  275,521 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 3,712  3,901 

รวม 3,657,917  3,694,902 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาเช่าพืน้ที่ขายและสัญญาบริการที่เกีย่วข้อง 

 

บริษทัทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง บริษทัจ่ายชาํระค่าธรรมเนียม

เป็นรายเดือน เดือนละระหวา่ง 2,200-701,344 บาท สญัญามีระยะเวลา 1-29 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2567 
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